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mocy trzeba cały czas rozwijać wychodząc poza tradycyjne sposoby
- Trzeba wykorzystać stronę internetową Izby dla szybkiego przekazu informacji dla członków Izby, a także umożliwić wymianę poglądów
- Ważna jest również współpraca
z innymi samorządami zawodowymi,
ze związkami zawodowymi i z samorządem lokalnym. Istotną rolą Izby jest
reprezentowanie środowiska lekarzy
na zewnątrz, nawiązywanie kontaktów
z przedstawicielami administracji państwowej na każdym szczeblu.
- Bezwzględnie powinniśmy być reprezentowani w kontaktach z NFZ
Na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć o bardzo ważnej roli klubu lekarza, klubu młodego lekarza, o imprezach
sportowych i kulturalnych integrujących
środowisko. Chciałabym, aby ta dziedzina nadal się rozwijała. Wspólne wyjazdy, imprezy sportowe są doskonałą
odskocznią od naszego codziennego
trudnego życia, łączą i pozwalają wzajemnie się poznać.
Po raz kolejny zorganizujemy
w karnawale Bal Lekarza, na który
już teraz wszystkich serdecznie
zapraszam.

Drogie Koleżanki i Koledzy,
ZokazjizbliżającychsięŚwiątBożego
Narodzenia życzę Wam,
aby przy świątecznym stole
niezabrakłoświatłaiciepłarodzinnej
atmosfery, a Nowy Rok 2010
niósł ze sobą szczęście
i pomyślność.

Pozdrawiam

XXII Okręgowy
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Dwa
słowa od
Naczelnego
Drodzy
Czytelnicy!
Witam wszystkich Czytelników!
Numer biuletynu, który otrzymujecie
do rąk, jest numerem specjalnym – zjazdowym. Raz na cztery lata specjalny
numer poświęcamy wyborom władz samorządowych na kolejną kadencję. Na
dalszych stronach znajdziecie sprawozdanie ze zjazdu, uchwały i stanowiska
zjazdowe oraz sylwetki członków nowego Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej. Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym, życzymy wytrwałości
w pracy społecznej i samych sukcesów.
Publikujemy również wystąpienie
Pani Prezes ze Zjazdu, będące podsumowaniem całej poprzedniej kadencji.
Teraz przygotowujemy się do Zjazdu
Krajowego, na którym wybrana zostanie
nowa Naczelna Rada Lekarska i przede
wszystkim nowy Prezes NRL.

Za nami piąta kadencja samorządu
lekarskiego. Kolejny, sprawozdawczowyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej odbył się 21
listopada tego roku. Nie będę dokładnie
relacjonowała obrad. To nudne zadanie
nie tylko dla piszącej te słowa, a przede
wszystkim dla czytelnika Biuletynu
(a nadal mam nadzieję, że część kolegów czasem przegląda Biuletyn).
Dopisali zaproszeni goście,
wprawdzie nie zawsze przychodzą ci
sami (nie zmieniają się funkcje, lecz
sprawujące je osoby) ale są wśród
nich tacy, którzy nie opuścili, chyba
żadnego z naszych zjazdów
w okresie sprawowania swojego
urzędu. Należy do nich na pewno
Jacek Krywult, Prezydent Miasta,
a także Dr Rafał Muchacki, były
Dyrektor Szpitala Onkologicznego,
obecnie Senator RP.

Walka wyborcza, jak pewnie wiecie, czytając Gazetę Lekarską jest
bardzo zacięta. Niestety nie zawsze
fair…
Trudno się oprzeć wrażeniu, że samorząd lekarski staje się coraz bliższy polityce – może dlatego, że w grę
wchodzą pieniądze (osoby sprawujące
najważniejsze funkcje w NRL otrzymują całkiem pokaźne wynagrodzenia).
Wyzwanie jest o tyle trudne, że praktycznie niemożliwe jest znalezienie
kandydata, który zastąpi Konstantego
Radziwiłła. Wydaje mi się, że osoby
tak etycznej, elokwentnej i bezgranicznie oddanej samorządowi jak ustępujący Prezes szukać ze świecą…
Mam nadzieję, że kolejny numer już
w nowym roku, będzie jeszcze lepszy
a na pewno zupełnie w nowym układzie.
W skład komitetu redakcyjnego wejdą
nowe osoby a w biuletynie stworzymy
nowe działy. Może w końcu znajdziemy
nazwę dla naszego pisma?
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku składam w imieniu redakcji wszystkim lekarzom serdeczne
życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia. Życzymy rodzinnych, pełnych
ciepła świąt. A w nowym roku samych
zadowolonych pacjentów i godnych wynagrodzeń!
Klaudiusz Komor
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Trzeba podkreślić, że nie zawiedli
również Koledzy wybrani delegatami na
Zjazd – nie było problemu z osiągnięciem kworum zjazdu. Przewodniczącym
Zjazdu po raz kolejny wybrano Jacka
Kossowskiego, zastępcami Krystyna
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Szyrocka-Kowalczyk i Klaudiusz Komor.
Sekretarzem została Małgorzata Potyralska, a zastępcami Sekretarza Krystyna Cieślawska-Kłosińska i Krystyna
Małyska.
Odczytano listy od zaproszonych
gości, którzy z różnych przyczyn
nie mogli być obecnie na Zjeździe,
w tym od Prezesa NRL,
Konstantego Radziwiłła.

Większość zabierających głos
gości nawiązywała do nieudanej
próby likwidacji małych izb, gratulując członkom samorządu utrzymania
BIL.
Podkreślano, że to wielomiesięczna kompania, zwłaszcza wśród parlamentarzystów, przyniosła dobre efekty.
Senator Rafal Muchacki, zaznaczył,
że doszło w tej sprawie do rzadkiego
w naszym parlamencie, ponad partyjnego zjednoczenia, a posłowie głosowali
często wbrew własnemu rządowi. Mówił też o inicjatywie senatorów z Krakowa uznania prawnego następstwa
izb przedwojennych. Ta sprawa wróciła
jeszcze do Sejmu, a jest o tyle ważna,
że wiele dużych izb przed wojną posiadało szereg nieruchomości, o które warto walczyć.
Inną, ważną kwestią, o rozwiązanie
której od lat ubiega się samorząd, jest
zbyt mała liczba miejsc specjalizacyjnych, a w niektórych specjalnościach
wręcz ”blokada” specjalizowania się.
Ten fakt sprawił, że szereg dobrych oddziałów szpitalnych, czy poradni specjalistycznych nie spełnia wymagań NFZ i
jest zagrożona likwidacją. Dotyczyło to
również BCO, ale ostatnie spotkania
z konsultantami wojewódzkimi wydało owoce w postaci uzyskania miejsc
specjalizacyjnych dla lekarzy z naszych
szpitali.
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Prezydent Miasta, Jacek Krywult,
mówiąc o trudnej sytuacji szpitali ich
zadłużeniu, w dużej części spowodowanym zbyt niskimi kontraktami, nie doszacowaniem procedur, nie płaceniem
za „nadwykonania” zwrócił uwagę na
jeszcze jeden fakt stawiający w szczególnie trudnej sytuacji te szpitale, które
prowadzą całodobowe izby przyjęć. Podał przykład oddziałów chirurgicznych,
gdzie na 14, mających kontrakt ze Śląskim Oddziałem NFZ tylko trzy mają izby przyjęć
czynne cała dobę. Na
dyżury oddziału okulistyki przyjeżdżają chorzy
z całego byłego województwa bielskiego, to
samo jest z Ortopedią
w Szpitalu Wojewódzkim.
Szpital
Wojewódzki
jest w szczególnie trudnej sytuacji dopłacając
ogromne pieniądze do
Izby Przyjęć. Zaznaczył
też, by oprócz tak ważnych spraw, o których już
mówiono nie zapominać
o pacjentach .
Nie mogę nie wspomnieć o witanej gorącymi brawami
Pani Poseł, Dr Bożenie Kotkowskiej,
która na forum Sejmu z ogromnym
zaangażowaniem wypowiadała się na
rzecz utrzymania obecnie funkcjonujących izb. Zabierając głos na Zjeździe, Pani Poseł podkreślała zwłaszcza
ogromne
zaangażowanie
Przewodniczącej BIL w batalii o izby,
a na koniec swego wystąpienia wręczyła Jej piękny bukiet. Tu muszę napisać,
że był to miły dzień dla Zyty Kaźmierczak- Zagórskiej, która otrzymała nie
tylko tę wiązankę, ale usłyszała też
dużo ciepłych słów od zabierających
głos gości. Podkreślano bardzo dobrą
współpracę z samorządami zawodowymi, organami samorządów lokalnych,
dyrekcjami szpitali, kontynuację doskonałej współpracy Prezydiów Śląskiej,
Częstochowskiej i Beskidzkiej Izby (rozpoczętej już w poprzednich kadencjach)

na kandydowanie z powodu prawnych
przeszkód w pełnieniu jednocześnie
funkcji radnego miasta Bielska-Białej
i funkcji osoby zarządzającej budynkiem izby, należącym do miasta.
Było oczywiste, że wyborcy, słuchając gości, wystąpień członków organów
BIL kończącej się kadencji, a zwłaszcza
(jak sądzę) opierając się na własnych
ocenach, wybrali ponownie Zytę Kaźmierczak-Zagórską na kolejną kadencję.

Podobnie było z wyborem Mariusza
Ciopały, który także bardzo dobrze wywiązywał się z obowiązków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Dobrym wyznacznikiem jakości
pracy Rzecznika był niewielki odsetek
odwołań od Jego orzeczeń uwzględnionych przez Naczelnego Rzecznika.
Dobrze, że będzie pełnił tę funkcję
przez kolejną kadencję.

Były też kolejne kwiaty z podziękowaniami za całą kadencję i życzeniami następnej.
Zyta Kaźmierczak-Zagórska była jedynym kandydatem na funkcję Przewodniczącego ORL. Zgłoszono jeszcze
kandydaturę Macieja Skwarny, który
oświadczył, że rezygnuje z kandydowania, gdyż nie czuje się na siłach by
pełnić tak odpowiedzialną funkcję w samorządzie. Podobnie Klaudiusz Komor,
kolejny zgłoszony, nie wyraził zgody
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Uchwały XXVII Zjazdu BIL- przedstawią kolejne nazwiska: członków Okrę-
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gowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej
Rady Lekarskiej, Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego
i Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

SZANOWNE KOLEŻANKI
I KOLEDZY
Dzisiejszy XXVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy kończy kolejną, piątą kadencję Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Przede wszystkim chcę serdecznie
pogratulować wyboru wszystkim delegatom. Część koleżanek i kolegów
została wybrana po raz kolejny, co
świadczy o dużym zaufaniu środowiska lekarskiego i o dobrej ocenie
waszej dotychczasowej działalności.

Tę krótką relację ze Zjazdu ilustrujemy zdjęciami.
Aniela Ptak
W szpitalu psychiatrycznym idzie
pacjent ze szczoteczką do zębów na
smyczy. Przechodzący lekarz mówi do
niego:
- O...jaki ładny piesek, panie Nowak.
- Co pan, panie doktorze, zwariował
pan? Przecież to szczoteczka do zębów!
Lekarz trochę zmieszany poszedł do
gabinetu, a świr na to (do szczoteczki
na smyczy):
- Widzisz Azor, jak żeśmy pana doktora w konia zrobili?

Są wśród nas nowi delegaci, być
może po raz pierwszy uczestniczący
w pracach samorządu, życzę Wam,
abyście włączyli się aktywnie w prace
Izby i z niezmienionym zapałem dotrwali
do końca VI kadencji.
Wysoka frekwencja podczas wyborów jest miarą naszego zaangażowania
i pozwala na aktywne uczestniczenie
lekarzy w pracy Izby. Jeśli chcemy mieć
realny wpływ na działalność samorządu
to nie wolno nam stać z boku na pozycji
„ krytycznego obserwatora”.
Członkowie naszej Izby zdali ten
egzamin na bardzo dobry.
Jak pisałam w Biuletynie, sytuacja
podczas wyborów w kraju, wyglądała
bardzo różnie, a nawet w niektórych
izbach istniało niebezpieczeństwo, że
zjazdy wyborcze się nie odbędą. Odpowiedzią na trwającą w środowisku
dyskusje było stanowisko Naczelnej
Rady Lekarskiej dotyczące interpretacji
uchwały w sprawie regulaminu wyborów, a także dzisiejsza obecność w charakterze obserwatora przedstawiciela
Krajowej Komisji Wyborczej kolegi dr
Stefana Pojdy, którego jeszcze raz serdecznie witam.
W tym roku obchodzimy 20-lecie
odrodzonego Samorządu Lekarskiego w Polsce.
Pierwszy Zjazd Beskidzkiej Izby Lekarskiej odbył się dokładnie 26 stycznia
1990r, ale za datę urodzin należy jednak
uważać dzień 18 grudnia 1989r, jest to
dzień podjęcia przez Naczelną Rade Lekarską uchwały nr 1/1989/I określającą
siedziby i obszary działania okręgowych
izb lekarskich, a wśród nich Beskidzkiej
Izby Lekarskiej.
20-lat pracy dla środowiska lekarskiego, to być może nie jest zbyt długa historia jeśli weźmie się pod uwagę
100-letnią historię towarzystw lekarskich w Polsce czy też ponad 80-letnią
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tradycje izb lekarskich na ziemiach polskich, ale dla indywidualnego lekarza,
działacza izbowego to doprawdy szmat
czasu. Wśród nas są koledzy, którzy
byli przy narodzinach Beskidzkiej Izby
Lekarskiej, organizowali ją, walczyli
o jej autonomie i przetrwanie. Poświęcili
dużo czasu i energii na to, aby była ona
w obecnym kształcie.
Podczas uroczystego Jubileuszu
obchodów 20-lecia odrodzonego
samorządu lekarskiego w Polsce,
które odbyły się w maju w Poznaniu,
nasze koleżanki i koledzy Aniela
Ptak ,Krystyna Szyrocka-Kowalczyk,
Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Andrzej
Krawczyk zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, a dr Krystyna Szyrocka - Kowalczyk ponadto
otrzymała najwyższe odznaczenie
Izbowe medal Meritus pro Medici.
Wszystkim odznaczonym jeszcze
raz serdecznie gratuluję.
Trudno w krótkich słowach podsumować czteroletnia kadencję.
Szczegółowe sprawozdania będą
składali: Sekretarz Okręgowej Rady
Lekarskiej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego,
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej,
Przewodniczący Okręgowej Komisji
Wyborczej i przewodniczący Okręgowej
Komisji Rewizyjnej.
Za tymi przedstawionymi przez kolegów suchymi faktami kryje się ogrom
pracy lekarzy , działaczy Izby, ale też
praca i zaangażowanie pracowników
administracji, za co wszystkim bardzo
serdecznie dziękuję.
Postaram skupić się na tych wydarzeniach, które w sposób szczególny zaznaczyły się w życiu naszej Izby.
Nasza Izba obecnie liczy 2510 lekarzy i 719 lekarzy dentystów.
Stało się tradycją naszej Izby, że co
roku, w ostatnim tygodniu września,
uroczyście witamyi przyjmujemy w nasze szeregi młodych kolegów, lekarzy,
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którzy po ukończeniu studiów podejmują staż i rozpoczynają pracę w szpitalach na terenie naszej Izby.
W ostatnich czterech latach wręczyliśmy prawa wykonywania zawodu
lekarza 124, a lekarza dentysty 48 absolwentom uniwersytetów medycznych.
Każdy z młodych lekarzy otrzymał też
Kodeks Etyki Lekarskiej.
W spotkaniach zawsze udział biorą
członkowie prezydium lub rady BIL. Witając kolegów gratulujemy im zdobycia
dyplomu lekarza oraz życzymy sukcesów w przyszłym życiu zawodowym,
dobrych i życzliwych szefów i nauczycieli, a także wytrwałości w dążeniu do
obranego celu. Zapoznajemy ich z celami i zadaniami korporacji lekarskiej,
a także obowiązkami jakie spoczywają
na członkach samorządu. Przedstawiamy strukturę organizacyjną Izby i zachęcamy do czynnego udziału w życiu Izby.
W takiej chwili zawsze mam
nadzieję, że właśnie wkracza
w życie to pokolenia młodych
lekarzy, które przynależność
do Izby będzie traktowało jako
honor a nie przykry obowiązek.
V kadencja obejmująca lata 20052009 minęła bardzo szybko, bo też wydarzyło się bardzo wiele.
Podczas tamtych wyborów nastąpiła
całkowita zmiana wszystkich szefów organów Izby.
Na stanowisku Przewodniczącej
Okręgowej Rady Lekarskiej zastąpiłam
Dr Krystynę Szyrocka-Kowalczyk, która
przez dwie kadencje pełniła tę funkcje
stawiając poprzeczkę niezwykle wysoko. Podobną sytuacje mieli koledzy,
Dr Mariusz Ciopała, który został Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz Dr Józef Wróbel
obejmujący funkcję Przewodniczącego
Sądu Lekarskiego, a także Dr Wacław
Byrdy wybrany na Przewodniczącego
Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wszyscy podjęliśmy się zadań, o których tak
naprawdę mieliśmy mgliste pojęcie.
Czy zdaliśmy zadany egzamin
ocenicie koledzy sami.
Lata V kadencji to kontynuacja utrwalania struktury Izby, budowanie dobrego
wizerunku Izby na tle inny izb okręgowych.
To ciągła walka o przetrwanie Izby na
dotychczasowym obszarze. W tej kadencji dwukrotnie przeżyliśmy zamach
na nasze istnienie.
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Nie będę odwoływać się do dat,
chciałabym bardziej nakreślić nastrój
i atmosferę, która towarzyszyła tym wydarzeniom.
Pierwszy atak nastąpił zaraz na
początku kadencji.
Wiadomo było, że od jakiegoś czasu
trwają prace nad nowelizacją ustawy
o izbach lekarskich. Swój projekt przygotowywała Naczelna Rada Lekarska, ale
i inne siły polityczne chciały zrealizować
swoje pomysły. Wówczas inicjatywa
poselska w zakresie zjednania obszaru
działania izb z podziałem terytorialnym
kraju nie wyszła poza komisje sejmowe. Włożyliśmy dużo wysiłku, aby przekonać ówczesnych posłów, na czele
z Panią Poseł Ewą Kopacz, która wtedy
była przewodniczącą Sejmowej Komisji
Zdrowia, że nie należy burzyć dotychczasowych struktur skoro one dobrze
funkcjonują. Wykorzystaliśmy wtedy
obecność posłów, ponieważ w BielskuBiałej odbywało się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, na
które zostaliśmy zaproszeni.
Na krótko mieliśmy spokój.
Zmienił się układ polityczny, a nad
naszą Izbą zaczęły się gromadzić
jeszcze czarniejsze chmury.
Tym razem inicjatorem proponowanych zmian w ustawie o izbach lekarskich w części dotyczącej obszaru
działania był przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dr
Andrzej Włodarczyk, który w imieniu
swojej Okręgowej Rady Lekarskiej złożył stosowną poprawkę.
Całego smaczku sprawie dodaje fakt,
że Dr A. Włodarczyk oparł się na starej
uchwale z przed kilku lat oraz to, iż jest
On jednocześnie vice-prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej i doskonale zna
stanowisko NRL w tej sprawie, która jasno i zdecydowanie wypowiedziała się,
że o podziale terytorialnym powinien
decydować samorząd zgodnie z wolą
jego członków.

do Starosty Bielskiego i do Rady Miasta
Bielska–Białej.
Również na terenie kraju, wszystkie zagrożone izby zjednoczyły się
tworząc wspólny front, na skalę
dotychczas niespotykaną.
Sytuacja była niezwykle groźna, jeszcze w pierwszych dniach maja 2009r.
podczas posiedzenia konwentu przewodniczących izb lekarskich Minister
Marek Twardowski twierdził, ze Rada
Ministrów nie ustąpi. Na całe szczęście
stało się inaczej. Poprawka została wycofana i do sejmu poszedł projekt ustawy o izbach lekarskich taki, jak został
złożony przez Naczelną Radę Lekarską.
W tym miejscu chciałabym wszystkim, którzy nas wsparli w staraniach
o zachowanie naszej Izby, podziękować.
Szczególnie chciałabym podziękować
Pani Poseł Bożenie Kotkowskiej za Jej
spektakularne wystąpienie w Sejmie
w kwietniu podczas debaty. Zapoznałam
się ze stenogramami i wiem, że nie było
łatwo, że została Pani w niewybredny
sposób zaatakowana. Dziękuję Pani Poseł Mirosławie Nykiel oraz Panu Posłowi
Stanisławowi Szwedowi za interpelacje
i za to, że zawsze stoicie Państwo po
naszej stronie i nas wspieracie.
Skoro już relacjonuję w konwencji
walki i wojny, to muszę kolegów poinformować, że w drugiej połowie roku,
już na poziomie sejmu i komisji zdrowia
doszło do kolejnej próby wprowadzenia
poprawek do Ustawy o izbach w części
dotyczącej tzw. autonomii dentystów.
Na całe szczęście batalia o Ustawę
chyba już się zakończyła. Mam informację bezpośrednią od naszego kolegi,
senatora Rafała Muchackiego, że senat przyjął ustawę w całości, a co więcej przychylił się do punktu mówiącego
o kontynuacji przedwojennych Izb.

W tej sprawie, wraz z kol. Klaudiuszem Komorem ostro zaprotestowaliśmy na posiedzeniu Naczelnej
Rady Lekarskiej w dniu 12 grudnia
2008, Zarzuciliśmy Kol. A. Włodarczykowi, że działa wbrew woli
Samorządu.

Paradoksalnie walka o istnienie
Beskidzkiej Izby Lekarskiej wzmocniła naszą pozycje wśród innych
okręgowych Izb. Mamy sojuszników
nawet w odległych wielkich Izbach,
które przyjmowały stanowiska popierające nasze starania, organizowały
spotkania z posłami i senatorami
zawsze stawiając w programie punkt
dotyczący terytorialności Izb.

Tutaj już muszę odwołać się do dat
i do osób.
Podjęliśmy intensywne działania
wśród posłów Podbeskidzia, wśród
osób opiniotwórczych, zwróciliśmy się

W V kadencji kontynuowaliśmy nawiązaną wcześniej współpracę ze Śląską i Częstochowską Izbą Lekarską.
Wielokrotnie spotykaliśmy się w gronie
członków prezydium poszczególnych
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izb, zapraszaliśmy też gości. Tematyka
spotkań była zróżnicowana.
Ważnym wydarzeniem było
opublikowanie wspólnego
stanowiska dotyczącego wynagrodzeń oraz czasu pracy.
Spotykaliśmy się wspólnie z kandydatami na konsultantów wojewódzkich, w tej sprawie zawsze wydajemy
wspólnie uzgodnione opinie. Stworzyliśmy wspólną reprezentację do rozmów
z Marszałkiem Województwa, Prezesem NFZ. Rozpoznaliśmy swoje możliwości organizacyjne, ustaliliśmy priorytety w dalszej współpracy i przyszły
scenariusz wspólnych działań.
Po stronie Małopolski współpraca
też układa nam się dobrze. Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie dr Jerzy Friedigier był również uczestnikiem wspólnego spotkania
zorganizowanego w Jaworzu w styczniu
tego roku. Nawiązując do tego rodzaju współpracy pokazaliśmy, ze będąc
osobno tworzymy wspólna drużynę,
która zgodnie gra bez antagonizmów
i niepotrzebnych zgrzytów.
Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości wspólne posiedzenia będą odbywać się nadal w podobny sposób.
Unikalna w skali kraju współpraca
podjęta przez nasze Izby pozwala wymienić nam nie tylko doświadczenia
ale koordynować wspólne działania na
rzecz reprezentowania środowiska.
Koleżanki i koledzy, od konwencji
walki i wojny niestety nie uda mi się
odejść, bo taka właśnie była
V kadencja.
Jak nigdy w historii Samorządu lekarze wyszli na ulice i zamanifestowali
swoje niezadowolenie z kondycji ochrony zdrowia w Polsce. Wystąpiliśmy
wspólnie z Ogólnopolskim Związkiem
Zawodowym Lekarzy, Solidarnością
Ochrony Zdrowia oraz z pielęgniarkami.
Zaczęło się 7 kwietnia 2006r. wtedy
wszyscy solidarnie wzięliście urlop na
żądanie. Wyraźnie daliśmy sygnał, że
jesteśmy zgodni co do tego, że nie godzimy się na obecną sytuację w ochronie zdrowia i żądamy natychmiastowych
zmian.
Ja w tym czasie wraz z przedstawicielami Śląskiej Izby Lekarskiej oraz członkami Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”
byłam w Warszawie, pod Sejmem oraz
w Ministerstwie Zdrowia.
Potem był 10 maja, miała odbyć się
debata w Sejmie, ale została w ostatniej
chwili odwołana. Za to była prawdziwa
manifestacja solidarności, niezadowo-

lenia, determinacji, że zrobimy wszystko, aby zmienić obecną rzeczywistość.
Z naszej Izby pojechaliśmy aż 3 autobusami do Warszawy.
Relację z wyjazdu i protestu są w naszych Biuletynach z tamtego okresu.
21 kwietnia 2006r. spotkała się Naczelna Rada Lekarska, podjęliśmy uchwałę
o tym, że pierwszym krokiem będzie
składanie oświadczeń o rezygnacji
z przyznanego przez ZUS uprawnienia
do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.
Nasza Okręgowa Rada Lekarska poszła dalej. Po burzliwej dyskusji podjęliśmy uchwałę, że jedynym skutecznym
sposobem jest składanie wypowiedzeń
z pracy.
W tym czasie w większości naszych
szpitali odbyły się referenda i związki
zawodowe weszły w spory zbiorowe
z dyrekcją.
Na każdym spotkaniu z władzami
podkreślaliśmy fakt, że lekarze wyjeżdżają z kraju. W naszej Izbie
w 2006r wydaliśmy ponad 250 dokumentów uprawniających do pracy
w Unii.
A władza, przypominam, że wtedy
ministrem zdrowia był prof.Religa, nie
reagowała.
Koniec czerwca to czas, kiedy prawie
wszyscy podpisali mniej lub bardziej
satysfakcjonujące porozumienia zawieszające akcję strajkową.
Patrząc teraz z perspektywy czasu
muszę stwierdzić, że wtedy w czerwcu
2006r. najgoręcej było na Śląsku i na
Podbeskidziu.
W lipcu 2006r. nastąpiła nagła zmiana Premiera RP. Słuchaliśmy z uwagą
expose premiera Jarosława Kaczyńskiego. Mieliśmy nadzieję, Pan Premier
po wydarzenia pierwszej połowy roku,
naszych protestach i manifestacjach
przedstawi założenia rządu dotyczące
zmian w ochronie zdrowia, takich, które
w jakiejś bliżej określonej perspektywie
poprawią kondycje finansową lekarzy,
lekarzy dentystów i innych pracowników
ochrony zdrowia.
Jakież było nasze rozczarowanie,
gdy Premier powiedział cyt.” liczę tutaj
bardzo na pracę przede wszystkim zespołu pana ministra Religi”. Po czym w
następnych zdania powtórzył, że przedstawione w czerwcu 10 punktów planu
ministra Religi będzie realizowane.
Jako najważniejsze Premier wymienił
tworzenie sieci szpitali, a także prowadzenie dialogu społecznego cyt.”bez
tego dialogu społecznego dobrze przeprowadzonego nie jesteśmy w stanie
uporządkować i ustabilizować sytuacji
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w służbie zdrowia”.
W expose Premiera usłyszeliśmy
jeszcze słowa poddające w wątpliwość
sens istnienia samorządów zawodów
zaufania publicznego m. in. innymi lekarskiego.
Na konferencji prasowej mogliśmy
usłyszeć jak pan Premier wypowiadał
się o nas,
cyt.” Lekarze stawiają dość wygórowane żądania…. trudne studia,
a później jeszcze staże różnego
rodzaju. Lekarzem się tak łatwo nie
zostaje. Ale po prostu na to środków
nie ma i to jest siła wyższa...,
Już w sierpniu pan Minister Religa
rozpoczął dialog społeczny ze środowiskiem wypowiadając się publicznie na
temat obowiązkowej przynależności do
Izby Lekarskiej.
Osobiście odebrałam to jako bezpośrednią reakcję na zaangażowanie się
samorządu lekarskiego w akcję protestacyjną w ochronie zdrowia.
Ponadto z Ministerstwa dochodziły
sygnały o pomyśle wprowadzenia kas
fiskalnych dla lekarzy, zmiany statusu
ordynatora, utworzenia stanowiska specjalisty - konsultanta. Były to wyraźnie
tematy zastępcze, przed wprowadzeniem ustawy podwyżkowej..
Początek września przynosi nam
niepokojące sygnały, że spodziewana
podwyżka w żaden sposób nie zaspokoi
naszych oczekiwań Wszyscy podkreślali, że ustawa „podwyżkowa” z 22 lipca,
w żaden sposób nie pozwoli na zrealizowanie zawartych ze związkami zawodowymi w zakładach opieki zdrowotnej
porozumień, a okres jej obowiązywania,
określony, do końca grudnia 2007r. narzuca sposób naliczania podwyżki niejako „ obok” zasadniczego wynagrodzenia, a nie do podstawy.
W tamtym okresie pojawiły się wypowiedzi niektórych polityków dotyczące
ograniczenia samorządności lekarskiej,
odbyły się spektakularne medialne akcje, po to aby zdyskredytować lekarzy
w oczach społeczeństwa. Próby zastraszenia nas odniosły skutek odwrotny.
Minister Dorn miał doskonały pomysł
„zakucia nas w kamasze”.
Obroniliśmy się wtedy i udowodniliśmy, że potrafimy mówić jednym głosem, Izba Lekarska zawsze będzie występować w interesie i obronie godności
swoich członków.
Przypominam, że Zjazd Krajowy
przyjął stanowisko z dn. 07.01.2006r.
w sprawie ustawowego uregulowania
minimalnej płacy lekarzy.
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Minister Religa, podczas wystąpienia na Krajowym Zjeździe, uznał stan
niedofinansowania opieki zdrowotnej
za chroniczny, a niecałe 40 mld zł jakimi dysponował wówczas Narodowy
Fundusz Zdrowia za sumę zbyt małą
na istniejące potrzeby. Jednocześnie
zapewniał, że istotny wzrost nakładów
powinien nastąpić od 1 stycznia 2007r.
i możliwe będzie zwiększenie nakładów
co roku o 4 mld zł., co po pięciu latach
da oczekiwany przez samorząd wzrost
o 20 mld zł. Minister ponadto powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby
refundować lekarzom koszty obowiązkowych szkoleń, za które obecnie płacą
z własnej kieszeni.
Jeśli spojrzy się retrospektywnie
na cały 2006 rok to rodzi się pytanie:
Co pozostało z tych obietnic ?
Odpowiedzią musiały być wydarzenia 2007r., to znaczy kolejny protest w
Warszawie. Przypominam, że maszerowaliśmy w strugach ulewnego deszczu,
a pod Pałacem Rady Ministrów przywitała nas policja uzbrojona po zęby. Do
dzisiaj nie mogę pozbyć się uczucia
rozgoryczenia, które wtedy mi towarzyszyło. Naturalną koleją rzeczy stały się
strajki, a niewzruszona postawa dyrektorów szpitali doprowadziła członków
naszej izby do masowego składania
wypowiedzeń z pracy, a na koniec w akcie desperacji przystąpienia do strajku
głodowego.
Czy tak należy rozwiązywać
konflikty?
Początkiem 2008r. większość z nas
stanęła przed problemem negocjowania
nowych warunków pracy.
Nadszedł oczekiwany moment, w którym zaczęła obowiązywać dyrektywa
unijna regulująca czas pracy lekarza,
zgodnie z którą dyżur medyczny został
włączony do czasu pracy. Nareszcie nasza praca na dyżurach, określona przez
pewnego Pana Profesora atrakcyjną
przygodą, została właściwie zdefiniowana.
Moment, w którym wtedy znaleźliśmy
się był niepowtarzalna okazją, aby nareszcie uzyskać godziwe wynagrodzenie za „normalny” czas pracy.
Otóż niestety prawie wszyscy przekonaliśmy się, że sprawa nie jest prosta.
Rząd zlekceważył termin 1 stycznia,
próbował wymusić na lekarzach zgodę
na przesunięcie terminu wprowadzenia
Ustawy, a kiedy zabieg się nie udał to
przerzucił całą odpowiedzialność za
wprowadzenie Dyrektywy na dyrektorów szpitali.
Strona 6

Jaki jest tego efekt, wszyscy doświadczamy do dzisiaj.
Każdy z dyrektorów próbuje radzić
sobie na różne sposoby. Proponuje się
lekarzom pracę zmianową, kontrakty,
system pracy równoważny.
Wszyscy zarządzający próbują
udowodnić, że dotychczasowe zadania lekarzy (wykonywane w normalnym czasie pracy i podczas dyżuru)
można teraz wykonać w mniejszym
wymiarze czasu pracy za dotychczasowe wynagrodzenie.
Chcę Kolegom przypomnieć, że w tej
sprawie nasza Izba wraz z Izbą Śląską
i Częstochowską przyjęła już w dniu 31
sierpnia 2007r. stanowisko, w którym
uznaliśmy za niedopuszczalne próby
zatrudnienia lekarzy w systemie zmianowym oraz zasugerowaliśmy Kolegom
kwoty za godzinę dyżuru, od których
należy rozpocząć negocjacje z dyrektorami.
Bezpośrednio po wspólnym prezydium, dokładnie 21 września 2008r. zorganizowaliśmy spotkanie z dyrektorami
ZOZ-ów świadczących 24-godzinną
opiekę medyczną, aby wspólnie pracować nad wdrożeniem Dyrektywy Unijnej
na terenie naszej Izby.
Byliśmy pierwsi w Polsce, bo mieliśmy świadomość,
że wprowadzenie Dyrektywy Unijnej będzie rodziło poważne problemy.
Trudno pogodzić pracę w normatywnym
czasie pracy z pracą na dyżurach i nie
przekraczać normy unijnej. Pracując
zgodnie z Dyrektywą Unijną dotyczącą
czasu pracy lekarzy czarno na białym
widać, że praca w wymiarze 37 godzin
i 55 minut tygodniowo w systemie całodobowego zapewniania świadczeń
zdrowotnych wymaga zaangażowania
większej liczby lekarzy. Niestety lekarzy
w Polsce brakuje, szczególnie tych, którzy chcieliby pracować w publicznej, źle
opłaconej ochronie zdrowia.
W niektórych oddziałach szpitalnych
powoli realizuje się czarny scenariusz.
Lekarze pracują według grafików,a to
powoduje, że tylko ordynator tak naprawdę zna pacjentów. Lekarz nierzadko spotyka się z pacjentem na początku i pod koniec hospitalizacji. Pojęcie
lekarza prowadzącego proces diagnostyczno-leczniczy powoli odchodzi do
lamusa.
Czy o to nam chodziło?
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Koleżanki i Koledzy,
Izba to miejsce w którym każdy lekarz
powinien znaleźć wsparcie we wszystkich sprawach, które go dotyczą zarówno indywidualnie jak w grupie.
W V kadencji uczestniczyliśmy
w batalii o Szpital Pediatryczny, zajmowaliśmy stanowisko w sprawie obsadzania stanowisk ordynatorów-koordynatorów w Szpitalu Powiatowym w Żywcu,
a ostatnio stanęliśmy przed problemem
odejścia z pracy prawie wszystkich psychiatrów z ZOZ-u Psychiatrycznego
w Olszówce.
Niestety najtrudniej rozwiązywać
konflikty, gdy po drugiej stronie
stoi przeciwnik nie przyjmujący
rzeczowych argumentów, wkrada
się lokalna polityka albo bierze się
pod uwagę bezwzględny rachunek
ekonomiczny.
.
Izba to przede wszystkim miejsce,
gdzie lekarz może się kształcić.
Ustawa o zawodzie lekarza nakłada
na nas obowiązek nieustającego dokształcania. Obowiązek ten nakłada na
nas również uchwała NRL, ale i też kodeks etyczny.
W III-ciej kadencji, w naszej Izbie powstał Ośrodek Kształcenia Medycznego. Uznaliśmy, że w obliczu konieczności gromadzenia punktów edukacyjnych
trzeba stworzyć warunki tutaj na miejscu, aby nie trzeba było daleko wyjeżdżać i ponosić związane z tym dodatkowe koszty.
Ośrodek Kształcenia cały czas się
rozwija, organizujemy różne formy
kształcenia od kilkugodzinnych wykładów, poprzez cykle warsztatów, a także
ogólnopolskie dwudniowe konferencje.
Wszystkie nasze szkolenia są zarejestrowane w NRL.
Za każde szkolenie lekarz otrzymuje
punkty edukacyjne. Szczególnie cieszy
fakt dużej aktywności lekarzy, atmosfera
szkoleń dobrze służy integracji środowiska.
Częstość i frekwencja, sprawna
organizacja szkoleń zarówno lekarzy
jak i stomatologów świadczy o tym,
że należy utrzymać obrany kierunek
i rozwijać. Podjęliśmy również starania o uzyskanie funduszy europejskich.
Realizujemy również szkolenie podyplomowe pod postacią organizowania
stażu podyplomowego oraz szkoleń dla
stażystów m. in.innymi z prawa medycznego, bioetyki i inne.
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Mówiąc o szkoleniu stażystów wkroczyłam na teren zadań przejętych od
administracji państwowej, za które ministerstwo powinno nam zrefundować
wydatkowane środki.
Do innych zadań przejętych od administracji należy wydawanie prawa
wykonywania zawodu, rejestr lekarzy,
zadania Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej oraz Sąd Lekarski.
W swoim sprawozdaniu Skarbnik
Okręgowej Rady Lekarskiej dr Kowalczyk będzie z pewnością o tym mówiła,
ja chcę tylko Kolegom zaznaczyć, że
właściwie sami finansujemy te zadania,
bo Ministerstwo tylko w 38% refunduje nam wydatki podniesione w związku
z realizacją tych zadań.
Jest to jeden z ważniejszych
problemów finansowych, które nie
udało się nam załatwić pomimo wielu
odbytych spotkań w ministerstwie
i groźby procesów sądowych
ze strony Naczelnej Izby.
Wśród urzędowych spraw, które lekarz
może załatwić w Izbie jest też niezwykle
ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Od 1995r. w naszej Izbie
jest taka możliwość, posiadamy własną
agencję ubezpieczeniową, która bardzo
dobrze funkcjonuje.
W V kadencji zmienialiśmy ubezpieczycieli, ponieważ ubezpieczyciele
zmieniali warunki na takie, że stały się
dla nas nie do przyjęcia. W ostatnim roku
zawarliśmy umowę z PZU negocjując
bardzo dobre warunki, myślę, że koledzy
są zadowoleni.
Izba to nie tylko wspomniane wyżej
urzędowe sprawy. To również wypoczynek, wspólne spędzanie czasu na
sali fitness dla kobiet, siatkówka dla
mężczyzn, liczne imprezy sportoworekreacyjne, udział w imprezach ogólnopolskich, nierzadko uwieńczonych
medalami. To wspaniale prowadzony
Klub Lekarza z licznymi imprezami począwszy od balu sylwestrowego poprzez
imprezy tematyczne, kończąc na corocznym Dniu Dziecka.
W V kadencji udało nam się 2-krotnie zorganizować Bal Lekarza.
W naszej Izbie bardzo prężnie działa
Klub Seniora, koledzy seniorzy podróżują po kraju, spotykają się w klubie na
cotygodniowych herbatkach, organizowane są też uroczyste spotkania świąteczne.
Wszystko o czym mówię nie byłoby
możliwe , gdyby nie wspaniałe Koleżanki i Koledzy- Lekarze zaangażowani

w pracę w Izbie oraz współpracownicy,
pracownicy etatowi Izby.
Dziękuję członkom Prezydium
i całej Okręgowej Radzie Lekarskiej
za wspólną pracę, bo w Izbie
wszyscy razem pracujemy
na wspólny sukces.
Zarówno tu na miejscu jak i na forum Naczelnej Rady Lekarskiej zawsze
starałam się reprezentować stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej, a co
za tym idzie całego środowiska lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Zawsze,
we wszystkich ważnych dla środowiska chwilach Izba była dla lekarzy
i z lekarzami.
W trudnym okresie, kiedy protestowaliśmy, w kraju Izba Lekarska
była oskarżana o brak współpracy
ze Związkiem Zawodowym Lekarzy,
a nawet były zarzuty, że torpeduje działania OZZL. Na Podbeskidziu nigdy do
takiego konfliktu nie doszło. Szliśmy
ramię w ramię. Zostało to docenione
na Krajowym Zjeździe Lekarzy OZZL
w Łańsku.
Dziękuję Pani mecenas Dorocie Godlewskiej za czteroletnią współpracę,
za to że cierpliwie wspiera nas swoją
wiedzą, asekuruje nasze działania, bezpiecznie prowadzi przez meandry prawa.
Dziękuję Paniom i Panom pracownikom Izby za cztery wspólnie spędzone
lata, zawsze byliście dla mnie wielkim
wsparciem. Zawsze uprzejmi, z cierpliwością znosiliście nieraz niekonwencjonalny sposób mojej pracy, myślę tu
szczególnie o Pani Joasi Bathelt, która
nieraz do późnych godzin pozostawała
ze mną w Izbie, gdy trzeba było dłużej
popracować.
Dziękuję Paniom Joasi, Joli, Basi
i Michałowi za ambitne podejście do konkursu na najlepszy Rejestr. Nie wspomniałam o tym w treści sprawozdania,
ale rokrocznie podnosimy się w rankingu
i w tym roku mamy szanse na miejsce
w pierwszej piątce, a może nawet na
miejsce medalowe.
Dziękuję Pani Agnieszce i Państwu Księgowym za dbanie o finanse
Izby. Wszyscy wiemy, że tylko monity
Agnieszki pozwalają nam plasować się
na wysokim poziomie ściągalności składek członkowskich.
Dziękuję Pani Urszuli, naszej izbowej siłaczce za wspaniałe prowadzenie
Ośrodka Kształcenia.
Nie sposób nie podziękować Pani Danusi, która od wielu lat dba o nasze przyjemności kulinarne.
Dziękuję wszystkim pozostałym pracownikom, nie sposób bowiem z osobna
wymienić wszystkich zasług.

BIULETYN INFORMACYJNY

Szczególnie chciałabym podziękować
Kolegom, Przewodniczącym zaprzyjaźnionych Izb dr Maciejowi Hamankiewiczowi, dr Zbigniewowi Brzezinowi,
dr Jerzemu Friedigierowi za współpracę
i nawiązane więzi przyjaźni.
Dziękuję Państwu Posłom, Panu Prezydentowi, Panu Staroście, Dyrektorom
Szpitali za współpracę w minionej kadencji.
Dziękuję również za współpracę Kolegom z Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a także Przewodniczącej Beskidzkiej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Na koniec zostawiam szczególne podziękowania dla wszystkich koleżanek
i kolegów, członków naszej Izby za okazane mi zaufanie. Zawsze spotykałam
się z sympatią, nigdy nawet w trudny
dyskusjach, np. o sens istnienia izb lekarskich czy roli Izby podczas strajków
nie spotkała mnie żadna przykrość.
Jeszcze raz wszystkim serdecznie
dziękuję za czteroletnią współpracę.

Ośrodek Kształcenia Medycznego
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Zaprasza na kurs „Repetytorium z EKG”

Kurs jest przeznaczony głównie dla lekarzy POZ ale zapraszamy do udziału
wszystkich zainteresowanych lekarzy.
Zajęcia będą odbywać się w trzech
częściach po 2,5 godziny w odstępach
dwutygodniowych. Będą miały formę
warsztatów. Wszyscy uczestnicy przed
kursem otrzymają materiały, w tym zapisy EKG do samodzielnej analizy.
Tematy:
1.Składowe zapisu EKG w zapisie prawidłowym i patologicznym, oś serca.
2.Stany zagrożenia życia w EKG
3.Arytmie
Ilość miejsc ze względu a formę zajęć
jest ograniczona decyduje kolejność
zgłoszeń.
Koszt kursu 150,- zł od osoby
Planujemy równocześnie dwie edycje
kursu, co umożliwi odrobienie zajęć
w razie wyjazdu na urlop w ramach drugiej edycji.
Terminy:
Edycja pierwsza – 2 luty, 16 luty,
2 marzec godzina 18.00 do 20.30
Edycja druga – 11 luty, 25 luty,
11 marzec godzina 18.00 do 20.30
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XXVII OKRĘGOWY ZJAZD BIL
SPRAWOZDANIE
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy
Zjazd ORL BIL
( 22-10-2005 r. do 21-11-2009 r.)
Szanowne
Koleżanki i Koledzy!
Dobiegła do końca V kadencja funkcjonowania Okręgowej Rady Lekarskiej
- czyli minęło okrągłe 20 lat działalności
odrodzonego samorządu lekarskiego.
To czas refleksji, uroczystych spotkań,
a także dokonania podsumowań i rozliczeń.
Beskidzka Izba Lekarska istnieje nadal i ma się dobrze, jakby na przekór
wzbudzanym co jakiś czas demonom reformatorskim, za którymi stoi często partykularyzm i małostkowość. Wprawdzie
nowelizacja ustawy o izbach lekarskich
nie została jeszcze uchwalona, ale zapisy o zasięgu terytorialnym działalności
okręgowych izb lekarskich mają pozostać niezmienione. Po ostatniej próbie
sił Beskidzka Izba Lekarska jest dobrze
postrzegana i mam nadzieję, że będzie
miała nadal ustabilizowaną pozycję w
myśl zasady „co Cię nie zabije to Cię
wzmocni”.

dycznych wg Jednorodnych Grup Pacjentów
- powołanie Pełnomocnika do spraw
zdrowia lekarzy, którym została dr Jolanta Klemens
- uczestniczenie przedstawicieli ORL
BIL w posiedzeniach rad społecznych
zakładów opieki zdrowotnej;
- pojęcie współpracy z firmą brokerską
PWS Konstanta S.A. czego owocem jest
nowy pakiet ubezpieczenia grupowego
odpowiedzialności cywilnej lekarza zaoferowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU S.A.
- analiza i opiniowanie nowelizowanych aktów prawnych.

- aktywne uczestnictwo w Krajowych
Zjazdach Lekarzy ( które odbyły się
w I 2006r., I 2008r.)
- uczestniczenie w wyjazdowycm posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia
(spr. 2008r.)
- zaangażowanie w prace związane
z akcją protestacyjną i strajkową lekarzy

Prezydium BIL 14 - krotnie spotykało
się z Prezydiami Śląskiej i Częstochowskiej Izby Lekarskiej celem uzgodnienia
wspólnych stanowisk, w tym między innymi w kwestii:
- planów zdrowotnych dla województwa śląskiego i małopolskiego na lata
2007r.-2013r.
- projektów ustaw prowadzących do
zmian systemowych w ochronie zdrowia:
- kontraktowania z NFZ
- stażów podyplomowych
- szkolenia rezydentów
- opiniowania kandydatów na konsultantów wojewódzkich
- regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na krajowy Zjazd
Lekarzy
- nowelizacji ustawy o izbach lekarskich zwłaszcza w zakresie zasięgu terytorialnego działania okręgowych izb
lekarskich
- protestów i strajków lekarskich
w aspekcie etycznym i prawnym
- nowelizacji o ustawy ZOZ-ach
w aspekcie czasu pracy
- biegłych sądowych i lekarzy sądowych
- przyznawania punktów za kształcenie podyplomowe lekarzy
- podjęcia współpracy dla opracowania i stworzenia regionalnej cyfrowej
platformy edukacyjnej;
- rozliczania kosztów działalności dotowanej przez Ministra Zdrowia.

- spotkanie z Prezesem Śląskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ w sprawie
nowego
- sposobu kontraktowania usług me-

Poza tym przedstawiciele BIL programowo uczestniczą posiedzeniach
Naczelnej Rady Lekarskiej, Konwentu Przewodniczących, a także Komisji

W minionym okresie Okręgowa
Rada Lekarska BIL zbierała się 45
razy, a prezydium 65 razy.
Podjęto łącznie 3234 uchwały,
dotyczyły one głównie powoływania
zespołów wizytacyjnych, wpisania do
rejestru praktyk, przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, a także skresleń z listy
członków BIL.
ORL BIL uhonorowałą 14 zasłużonych lekarzy złotymi znaczkami BIL.
Z najistotniejszych przedsięwzięć
i spraw, poza w/w bieżącymi sprawami,
w które byli zaangażowani członkowie
ORL i Prezydium wymienić należy:
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Bielsko-Biała
21-11-2009r.
Kształcenia, Komisji Stomatologicznej,
Komisji Etyki przy NRL.
Działa Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowy Sąd
Lekarski.
Wydawany jest Biuletyn BIL. Prowadzona i aktualizowana jest witryna internetowa BIL.
W sumie w 12 komisjach problemowych i 2 zespołach pracuje aktualnie 56
osób.
Przy izbie prowadzona jest Agencja
Ubezpieczeniowa, która oferuje bardzo
atrakcyjne cenowo różne produkty ubezpieczeniowe wynegocjowane specjalnie
dla członków naszej izby.
Bardziej szczegółowo - z perspektywy
komisji powołanych przez ORL BIL, nasza działalność przedstawia się następująco:
Komisja ds. Rejestracji Lekarzy
w okresie sprawodzawczym wydała:
- 147 zaświadczeń dla 114 osób
do UE (od dnia 01.11.2005 roku do dnia
23.10.2009 roku)
- oraz zatwierdziła:
- 122 wnioski o wpisanie na listę członków i wpis do rejestru Beskidzkiej Izby
Lekarskiej oraz wydanie ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza
- 49 wniosków o wpisanie na listę
członków i wpis do rejestru Beskidzkiej
Izby Lekarskiej oraz wydanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty
- 69 wniosków o wydanie nowego
prawa wykonywania zawodu lekarza po
stażu
- 56 wniosków o wydanie nowego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty po stażu;
- 78 wniosków o przeniesienie i wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru Beskidzkiej Izby Lekarskiej lekarzy z
innych Okręgowych Izb Lekarskich
- 41 wniosków o przeniesienie i wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru Beskidzkiej Izby Lekarskiej lekarza
dentysty z innych Okręgowych Izb Lekarskich
- 10 wniosków o wydanie duplikatu
prawa wykonywania zawodu lekarza
- 2 wnioski o wydanie duplikatu prawa
wykonywania zawodu lekarza dentysty
- 6 wniosków o wpisanie na listę
członków BIL i zobowiązanie lekarza
do odbycia przeszkolenia w związku ze
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stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu
zawodu
- 1 wniosek o wpisanie na listę członków BIL i zobowiązanie lekarza dentystę
do odbycia przeszkolenia w związku
ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu
- 4 wnioski o stwierdzenie odbycia
przeszkolenia związanego z przerwą
w wykonywaniu zawodu
- 1 wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, który
uprzednio zrzekł się prawa wykonywania
zawodu
- 2 wnioski o ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza cudzoziemca
- 2 wnioski o przeniesienie i wpisanie
na listę członków oraz wpis do rejestruBIL oraz wydanie prawa wykonywania
zawodu lekarza cudzoziemca
- 13 wniosków o wpis na listę członków
i do rejestru BIL oraz wydanie prawa wykonywania zawodu lekarza dla lekarza,
którego dane znajdują się w ewidencji
- 1 wniosek o wpis na listę członków
i do rejestru BIL oraz wydanie prawa
wykonywania zawodu lekarza dla lekarza dentysty, którego dane znajdują się
w ewidencji
- 7 wniosków o uznanie kwalifikacji
formalnych, wpisanie na listę członków
oraz wpis do rejestru BIL oraz wydanie
nowego prawa dla lekarza i lekarza dentysty z Unii Europejskiej
- 1 wniosek w sprawie zmiany uchwały
zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem
przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza
- 1 wniosek w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, który
uzyskał obywatelstwo polskie
- 1 wniosek w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, który uzyskał obywatelstwo polskie
- 52 wnioski o skreślenie lekarza z rejestru BIL w związku z przeniesieniem
do innej OIL
- 16 wniosków o skreślenie lekarza
dentysty z rejestru BIL w związku z przeniesieniem do innej OIL
- 73 wnioski o skreślenie lekarza z listy
członków BIL z powodu śmierci
- 11 wniosków o skreślenie lekarza
dentysty z listy członków BIL z powodu
śmierci
- 14 wniosków o skreślenie lekarza
z listy członków BIL z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu
- 5 wniosków o skreślenie lekarza dentysty z listy członków BIL z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu
3 - wnioski o skreślenie lekarza z listy
członków BIL w związku z upływem terminu ważności prawa wykonywania zawodu lekarza

- 1 wniosek ustalenie programu szkolenia dla lekarza, który nie podjął wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu
lekarza.
W minionym okresie Komisja Praktyk Prywatnych, zajmująca się rejestrowaniem działalności praktyk lekarskich
wpisała do Rejestru Prywatnych Praktyk
Lekarskich:
- 287 indywidualnych praktyk lekarskich
- 243 specjalistyczne praktyki lekarskie
- 9 grupowych praktyk lekarskich
- wpisano także do rejestru 285 praktyk wyłącznie w miejscu wezwania.
Skreślono z rejestru ogółem 215 praktyk lekarskich.
Z powodu złożenia oświadczenia
o zaprzestaniu prowadzenia działalności
– 184 praktyki, z powodu zgonu lekarza
- 31 praktyk.
Ogółem w Rejestrze Praktyk Lekarskich Beskidzkiej Izby Lekarskiej, wpisanych jest aktualnie: 1359 gabinetów
lekarskich, w tym:
- 422 indywidualne praktyki lekarskie
- 284 indywidualne dentystyczne praktyki lekarskie
- 588 specjalistycznych praktyk lekarskich
- 33 specjalistyczne praktyki dentystyczne
- 32 grupowe praktyki lekarskie
wyłącznie w miejscu wezwania funkcjonuje 513 praktyk lekarskich.
W okresie sprawozdawczym Komisja
Etyki Lekarskiej zajmowała się bieżącymi sprawami dotyczącymi nieetycznego
zachowania sie lekarzy. Ponadto omawiano aktualne problemy z zakaresu
etyki lekarskiej dotyczące:
- zakresu kompetencji Komisji Etyki w
odnesieniu do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
- zasad współpracy lekarzy z przemysłem farmaceutycznym
- zasad informowania o działalności
w praktykach lekarskich
- etycznych problemów uporczywej
terapii
- zasad uczestnictwa lekarzy w zorganizowanej formie protestu i strajku.
W Kształcenia BIL działają zespoły
problemowe, które powołano zgodnie
z uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 18 li-
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stopada 2005 r. A są to:
- Zespół ds. rejestracji podmiotów
prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów - rozpatrzył pozytywnie wnioski 17 podmiotów
mających siedzibę na terenie naszej
Izby i prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
Podmioty te zostały wpisane do rejestru
prowadzonego przez Okręgową Radę
Lekarską Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Podmioty te zgłosiły 329 szkoleń,
które zostały zaakceptowane i wpisane
do rejestru. Rozpatrzono również 68
wniosków o potwierdzenie spełnienia
warunków kształcenia podyplomowego
lekarzy i lekarzy dentystów przez podmioty zarejestrowane w innych izbach,
a prowadzących szkolenia na naszym
terenie.
- Zespół ds. staży podyplomowych:
Skierował na staż podyplomowy:
- 146 lekarzy
- 67 lekarzy dentystów
W minionym okresie zorganizowano
również obowiązkowe kursy dla lekarzy
stażystów z zakresu prawa medycznego, bioetyki i orzecznictwa lekarskiego.
Zespół ds. kształcenia ustawicznego
w latach 2005r.-2009r. przeliczył punkty
edukacyjne dla 423 lekarzy i 143 lekarzy
dentystów, którzy złożyli dokumenty i zaświadczenia o uczestnictwie w różnych
formach kształcenia ustawicznego.
Komisja Kształcenia Medycznego
oraz Funduszu Kształcenia Medycznego w okresie sprawozdawczym odbyła
6 posiedzeń w trakcie których rozpatrzono 135 wniosków:
- o częściową refundację kosztów kursu na kwotę 49 220,- zł
- o pożyczkę na doktorat na kwotę
5000,- zł
Uchwałą nr 10/V/2007 XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej z dnia 30 marca 2007r. został
uchylony regulamin Funduszu Kształcenia Medycznego.
Komisja Konkursowa zaproponowała
Radzie Lekarskiej kandydatów do prac
w postępowaniach konkursowych oraz
czuwała nad ich stroną legislacyjną.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 13 postępowań konkursowych
na stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora, 96 postępowań konkursowych
na stanowiska ordynatorów oraz 103 na
stanowiska pielęgniarek oddziałowych.
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W okresie sprawozdawczym Komisja
Stomatologiczna spotkała się piętnastokrotnie. Członkowie brali udział w opiniowaniu i rozwiązywaniu skarg pacjentów
kierowanych pod adresem lekarzy dentystów.
Na posiedzeniach Komisji omawiano
tematy wykładów. Łącznie zorganizowano 50 szkoleń dla lekarzy dentystów
w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej,
a także poza obiektem. Średnio w szkoleniach każdorazowo uczestniczy od
100 do 140 lekarzy dentystów.
Komisja na bieżąco dokonuje wpisów
punktów edukacyjnych z przebytych
szkoleń.
Członkowie Komisji biorą aktywny
udział w konferencjach, posiedzeniach
organizowanych przez Naczelną Izbę
Lekarską oraz okręgowe izby lekarskie.
Komisja współpracuje z Komisjami
Stomatologicznymi
Częstochowskiej
i Śląskiej Izby Lekarskiej, z którymi
wspólnie opracowuje stanowiska dla
NFZ oraz innych organizacji.
Komisja Stomatologiczna BIL poprzez
strony internetowe informuje lekarzy
dentystów o aktualnych szkoleniach
i propozycjach przygotowanych przez
Komisje.
Przy Komisji Stomatologicznej BIL
działają Terenowe Koła Stomatologiczne, których celem jest integracja środowiska stomatologicznego, a także organizacja szkoleń.
Na bieżąco członkowie KS BIL wizytują i zatwierdzają do odbioru nowo
otwierane gabinety stomatologiczne na
obszarze działania BIL.
Komisja Sportu co roku organizowała
po kilka imprez sportowych, stając się
jedną z najprężniej działających komisji
sportu w Polsce.
Zorganizowano i przeprowadzono:
- mistrzostwa w biegu narciarskim, kolarstwie górskim i biegu na 10km
- mistrzostwa w wędkarstwie spławikowym lekarzy, a od dwóch lat również
w wędkarstwie morskim
- mistrzostwa w duathlonie oraz Puchar Śląska w narciarstwie alpejskim,
który w ubiegłym roku miał rangę Mistrzostw Polski Lekarzy.
Corocznie organizowano także imprezy o zasięgu lokalnym – tradycyjne już
Mistrzostwa Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Tenisie ziemnym oraz turnieje piłki
nożnej. W tym roku odbyły się również
Deblowe Mistrzostwa Izby w tenisie
ziemnym.
Zorganizowano imprezy na Dzień
Dziecka, Mikołajkowe , zabawy Andrzejkowe, Ostatki oraz Sylwestra w Klubie
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Lekarza. Ponadto przez cały rok w Klubie odbywają się imprezy imieninowe,
urodzinowe, komunijne i okolicznościowe lekarzy. Wyremontowano Klub – tzn.:
pomalowano i odnowiono salę, zamontowano klimatyzację oraz całkowicie odnowiono łazienki.
Przez cały okres minionej kadencji
działały sekcje siatkówki i koszykówki lekarzy. Drużyna Medicus reprezentowała
naszą Izbę w rozgrywkach Amatorskiej
Ligi Siatkówki, brała udział we wszystkich lekarskich imprezach siatkarskich.
Dofinansowano również zajęcia fitness
dla lekarek.
W tym roku przy Naszej Izbie powstał
pierwszy w Polsce Klub Lekarzy-Wędkarzy FishMed.
Powstało również specjalne odznaczenie dla lekarzy szczególnie wyróżniających się i godnie reprezentujących
naszą izbę w sporcie.

- spośród lekarzy-54 osoby
- spośród lekarzy dentystów-85 osób
- w szkoleniach do specjalizacji-50 lekarzy.

Działalność Komisji Emerytów i Rencistów ma bardzo istotne znaczenie
integracyjne dla środowiska lekarzy seniorów. Spotkania odbywają się w Klubie
Lekarza. W minionym okresie odbyło się
160 takich spotkań przy kawie i herbacie. Zorganizowano prelekcje o różnorodnej tematyce. Tradycyjnie już dużą
frekwencją cieszą się spotkania z okazji
Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, a także spotkania Andrzejkowe
czy w plenerze przy ognisku oraz wieczornice kolęd i poezji . Goszczono chór
Uniwersytetu Trzciego wieku z bogatym
repertuarem pieśni oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej z koncertem
muzycznym. Zorganizowano osiem wycieczek po Polsce oraz jedną na Kresy
Wschodnie.
Koleżanki Koledzy uczestniczą także
w koncertach i imprezach w Beskidzkim
Centrum Kultury oraz w wystawach i prelekcjach Bielskiej Książnicy.
W chwilach szczególnej potrzeby otaczają opieką Koleżanki i Kolegów seniorów z problemami zdrowotnymi.

W minionym okresie, tzn. od poprzedniego zjazdu (w okresie od stycznia do
października 2009 r.), odeszli od nas na
zawsze Koleżankii Koledzy lekarze:

W okresie sprawozdawczym Ośrodek
Kształcenia Medycznego
zorganizował ogółem: 144 szkolenia.
W tym:
- dla lekarzy: 83 szkolenia
- dla lekarzy dentystówi: 46 szkoleń
- do specjalizacji: 15 szkoleń
W szkoleniach uczestniczyły łącznie:
9132 osoby, w tym:
- lekarzy: 4 499
- lekarzy dentystów: 3873
- do specjalizacji: 760 osób
Z powyższych danych wynika, że
średnio w każdym szkoleniu brało udział:
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Można zatem uznać, że frekwencja
była odpowiednia, a szkolenia cieszą się
dużym zainteresowaniem.
W planach komisja ma organizowanie
szkoleń wyjazdowych, organizowanych
dla lekarzy w poszczególnych powiatach
lub też dla dwóch powiatów.
Aktualnie, tzn. na dzień 18.11.2009r.
Beskidzka Izba Lekarska zrzesza 3229
lekarzy i lekarzy dentystów, w tym:
- 2510 lekarzy
- 719 lekarzy dentystów
- 16 osób posiada podwójne prawa
wykonywania zawodu - lekarza i lekarza
dentysty

- Lek. Piwowarczyk Dariusz choroby wewnętrzne II˚;
- Lek. Hrapkowicz Włodzimierz
chirurgia ogólna II˚;
- Lek. Kapturkiewicz-Drozd Liliana
pediatria II˚;
- Lek. Śmigla Adam dermatologia i
wenerologia II˚;
- Lek. dent. Czerwonko Marian
stomatologia ogólna I˚;
- Lek. Imielska-Jurasz Barbara
ginekologia i położnictwo II˚;
- Lek. Słodczyk- Szczygłowska Maria medycyna społeczna I˚, ftyzjatria
II˚;
- Lek. Nowotarski Janusz chirurgia
stomatologiczna II˚;
- Lek. Buczek Mirosław rehabilitacja I˚;
- Lek. Lisiecki Zbigniew chirurgia
ogólna I˚, urologia II˚;
- Lek. Dent. Lepska Amelia stomatologia ogólna I˚.
W okresie od listopada 2005r. do października 2009 r. zmarło 86 lekarzy, ale
Nie umiera ten - kto pozostaje
w naszym sercu
Proszę o powstanie i uczczenie pamięci Koleżanek i Kolegów minutą ciszy.
Bogdan Fender

Jeszcze krótki komentarz w sprawie ankiety
oceniającej sytuację
materialną lekarzy i lekarzy dentystów
Mieliśmy zamiar, by materiał zebrany
i opracowany przez Komisję ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów NRL umieścić
w tym Biuletynie, ubiegła nas jednak redakcja „Gazety Lekarskiej”. W ostatnim,
dziesiątym numerze gazety mogliśmy
dokładnie dowiedzieć się o dramatycznie niskich emeryturach dużej części
kolegów, ich skargach i postulatach zawartych w ankietach.
Mam nadzieję, że ten tekst przeczytali też młodsi koledzy. Część oczekiwań
starszych lekarzy można spełnić bez
trudności, choćby okazując im należny
szacunek, przyjmując w swoich gabinetach, czy izbie przyjęć bez długiego,
upokarzającego wyczekiwania...
W tym miejscu chcemy też podziękować naszej Koleżance, Barbarze
Ostrowskiej-Belter, która opracowała ankiety zebrane w naszej Izbie, angażując
się zresztą nie tylko w prace Komisji ds.
Lekarzy Emerytów i Rencistów.
Pomagała również Komisji Wyborczej
przyczyniając się do sprawnego przeprowadzenia zebrań wyborczych. Szkoda tylko, że trud włożony przez Kolegów
z Komisji Wyborczej i pomagających im
lekarzy w kilku okręgach wyborczych poszedł na marne. Duża część kolegów nie
znalazła czasu, by raz na cztery lata poświęcić godzinę dla sprawnego wybrania
swoich przedstawicieli we władzach BIL.
Przepraszam za tę dygresję, nie pasującą do tematu...
Aniela Ptak
Mąż wybrał się z żoną do dentysty.
W gabinecie pyta:
- A ile pan doktor bierze za usunięcie
zęba?
- Ze znieczuleniem 100, a bez 20 zł.
- W takim razie bez znieczulenia poproszę!
- Gratuluję, jest pan bardzo dzielny!
A mężczyzna odwraca się do żony
i mówi: - No kochanie, siadaj na fotelu!

Obwieszczenie Przewodniczącego
Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby
Lekarskiej z dnia 1 października 2009 roku
w sprawie: wyników ponownie przeprowadzonych wyborów delegatów na Okręgowy
Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI kadencji 2009-2013

Na podstawie § 49 ust. 1 Uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19
września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów
na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwołania członków tych organów i tych delegatów
(Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 12/V/2009 Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 października
2009r. ogłasza się wyniki wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej VI kadencji 2009-2013 w następujących rejonach wyborczych:

Rejon wyborczy nr 25 Lekarze dentyści
Wadowice + Sucha Beskidzka
3 delegatów

Rejon wyborczy nr 8 Emeryci lekarze medycyny
Brak quorum

1.Bania Stanisław
2.Trafiał Marek
3.Warchał Alojza

Rejon wyborczy nr 9 Lekarze dentyścimiasto
Bielsko-Biała od A-Ł
Brak quorum

Rejon wyborczy nr 27 Pozostali lekarze i lekarze
emeryci z Suchej Beskidzkiej

Rejon wyborczy nr 10 Lekarze dentyści miasto
Bielsko-Biała od M-Z
3 delegatów
1. Nawrocki Marcin
2. Poliszuk-Konopek Agnieszka
3. Wajdzik Rafał
Rejon wyborczy nr 12 Lekarze medycyny miasto
Bielsko-Biała I
Brak quorum
Rejon wyborczy nr 14 Lekarze- NZOZ Bielsko-Biała
( Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Bielsko-Biała
+ Krasińskiego + Asnyka + Filarowa + Ośrodki
w Goczałkowicach)
Brak quorum

Brak quorum
Rejon wyborczy nr 30 Lekarze POZ powiat żywiecki
3 delegatów
1.Haczek Tomasz
2.Paluch Henryk
3.Underman Tadeusz

		
Rejon wyborczy nr 36 Lekarze dentyści
Andrychów + Kęty
1 delegat
1. Winogrodzka Małgorzata
Rejon wyborczy nr 37 Lekarze miasto Bielsko-Biała II
Brak quorum

Rejon wyborczy nr 15 Lekarze NZOZ Bielsko-Biała
(Reymonta + Sternicza + Wiśniowa + Morskie Oko
+ Ikara 2 delegatów
1. Raczyńska Ewa
2. Zamarska-Szczypka Dorota

Rejon wyborczy nr 38 Lekarze powiat cieszyński
Brak quorum
Rejon wyborczy nr 39 Lekarze powiat oświęcimski
Brak quorum

Rejon wyborczy nr 16 Lekarze NZOZ Bielsko-Biała
(ul. Górska + Poniatowskiego + Mikuszowice
+ Wilkowice + Bystra + Willowa
2 delegatów

Rejon nr 40 Lekarze powiat bielski
Brak quorum

1. Drążkiewicz Urszula
2. Zagórski Jacek

Rejon nr 41 Lekarze powiat wadowicki

Rejon wyborczy nr 20 POZ Cieszyn + Skoczów

Brak quorum

Brak quorum

Rejon nr 42 Lekarze powiat żywiecki
1 delegat

Rejon wyborczy nr 21 Wisła, Ustroń, Kubalonka

1.Rachwał Małgorzata

Brak quorum
Przewodniczący Okręgowej
Komisji Wyborczej
Andrzej Krawczyk

Rejon wyborczy nr 22 Lekarze dentyści
powiat cieszyński
Brak quorum
Pouczenie

Zgodnie z § 32 uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008r. członek zebrania
lekarzy rejonu wyborczego lub przewodniczący właściwej komisji wyborczej może wnieść protest przeciwko
ważności wyborów z zarzutem naruszenia przepisów uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia
19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd
Lekarzy oraz trybu odwołania członków tych organów i tych delegatów ( Biuletyn NRL nr 6/2008) z późn.
zm lub niewłaściwego ustalenia wyników wyborów, do Okręgowego Sądu Lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji
Wyborczej. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody,
na których opiera swoje zarzuty.
Przewodniczący Okręgowej
Komisji Wyborczej
Andrzej Krawczyk
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XXVI OKRĘGOWY ZJAZD BIL
Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
z dnia 1 października 2009 roku
w sprawie: ostatecznej listy delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI kadencji 2009-2013
Na podstawie § 49 ust. 1 Uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwołania członków tych organów i tych delegatów (Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 13/V/2009 Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 października 2009r. ogłasza się ostateczną listę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI kadencji 2009-2013.

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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40.
41.

Nazwisko i imię
Numer rejestru
Balwierz Paweł
51-11-7738006
Bania Stanisław
51-22-7625898
Bartecki Olgierd
51-22-1562592
Baścik Zuzanna
51-22-1718609
Betlej Janusz
51-11-6738026
Borysławski Olgierd
51-11-1286934
Buryan-Marosz Katarzyna
51-11-5760965
Byrdy Wacław
51-11-4963378
Cieślawska-Kłosińska Krystyna
51-11-1560435
Ciopała Mariusz
51-11-3284696
Drążkiewicz Urszula
51-11-5620814
Firczyk Piotr
51-11-9621150
Firlej-Dobrzańska Jolanta
51-11-7060608
Franczyk Jan
51-11-5738002
Frączek Michał
51-11-7364622
Głuszek Jacek
51-11-4767108
Gołda Marek
51-11-7957570
Góral Mariusz
51-11-2001590
Gryczka Tomasz
51-22-2191048
Haczek Tomasz
51-11-8363766
Hajzyk Danuta
51-22-7732866
Hałat-Szafran Maria
51-11-4350703
Harężlak Mirosław
51-11-1620725
Hebda Władysław
51-11-1064785
Huzarski Maciej
51-11-8718748
Jarczewska-Głośnicka Beata
51-22-1771524
Juraszek-Bargieł Anna
51-11-4062520
Kaźmierczak-Zagórska Zyta
51-11-9622751
Kołodziej Grzegorz
51-11-2950683
Komor Klaudiusz
51-11-5317208
Kopycińska-Jaszczurowska
Hanna
51-20-2198532
Kossowski Jacek
51-11-8068341
Kowalski Marcin
51-11-5199153
Kraus Rafał
51-11-2366530
Krawczyk Andrzej
51-11-4768293
Krupnik Bogdan
51-11-1364871
Kubica-Kil Maria
51-11-3173550
Lach Bogumiła
51-11-3625294
BIULETYN
INFORMACYJNY
Lipiński Marek
51-22-1167434
Łabudziński Zygmunt
51-11-5365222
Łubik-Bachniak Halina
51-11-5287557

Nr rejonu
K6.032
K6.025
K6.035
K6.011
K6.033
K6.023
K6.019
K6.05
K6.01
K6.032
K6.016
K6.019
K6.03
K6.033
K6.018
K6.024
K6.028
K6.05
K6.011
K6.030
K6.035
K6.017
K6.02
K6.034
K6.026
K6.011
K6.026
K6.05
K6.04
K6.05

Tytuł
zawodowy
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz dentysta
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz

K6.07
K6.026
K6.03
K6.05
K6.05
K6.024
K6.018
K6.029
K6.031
K6.024
K6.034

Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Hanna
Kossowski Jacek
Kowalski Marcin
Kraus Rafał
Krawczyk Andrzej
Krupnik Bogdan
Kubica-Kil Maria
Lach Bogumiła
Lipiński Marek
Łabudziński Zygmunt
Łubik-Bachniak Halina
Macięga Łukasz
Majewicz Ewa
Małyska Krystyna
Marczak-Konicka Magdalena
Mąsior Jarosław
Michałowska-Gołda Magdalena
Milota Janina
Miodońska Barbara
Nawrocki Marcin
Niegowska Dorota
Orlicka Dorota
Paluch Henryk
Piwowarczyk Radosław
Poliszuk-Konopek Agnieszka
Potyralska Małgorzata
Pruś Grzegorz
Pytlarz-Cojda Gabriela
Rachwał Małgorzata
Raczyńska Ewa
Reyman Ryszard
Romowicz-Osuch Anna
Sanetra Iwona
Semik Sylwia
Sędziak Ryszard
Skwarna Maciej
Stadnicki Bartłomiej
Sucheta Małgorzata
Szyrocka-Kowalczyk Krystyna
Trafiał Marek
Underman Tadeusz
Wajdzik Rafał
Warchał Alojza
Watoła Piotr
Winogrodzka Małgorzata
Wróbel Józef
Zagórski Jacek
Zając Maria
Zamarska-Szczypka Dorota
Zuber-Fabia Lidia
Zygulski Ireneusz

51-20-2198532
51-11-8068341
51-11-5199153
51-11-2366530
51-11-4768293
51-11-1364871
51-11-3173550
51-11-3625294
51-22-1167434
51-11-5365222
51-11-5287557
51-11-1541849
51-11-5067775
51-22-4048282
51-11-1371587
51-11-9360227
51-22-3567956
51-10-2567531
51-11-9730426
51-22-1542030
51-11-1282351
51-11-5731033
51-11-4060819
51-11-9738514
51-22-8174565
51-11-1760512
51-11-7009769
51-11-6567995
51-11-9170948
51-11-2739170
51-10-9288055
51-11-1985959
51-22-1003256
51-11-7198542
51-11-7622210
51-11-1540535
51-11-1545159
51-11-3289493
51-11-2173011
51-22-5897714
51-11-6197785
51-22-1541415
51-22-2198543
51-11-9739221
51-22-5716147
51-11-6062226
51-11-6624950
51-11-2772288
51-11-7068214
51-11-1361915
51-11-5173576

K6.07
K6.026
K6.03
K6.05
K6.05
K6.024
K6.018
K6.029
K6.031
K6.024
K6.034
K6.023
K6.013
K6.031
K6.06
K6.024
K6.031
K6.07
K6.019
K6.010
K6.032
K6.032
K6.030
K6.028
K6.010
K6.05
K6.05
K6.028
K6.042
K6.015
K6.07
K6.01
K6.07
K6.01
K6.019
K6.05
K6.023
K6.013
K6.026
K6.025
K6.030
K6.010
K6.025
K6.033
K6.036
K6.01
K6.016
K6.029
K6.015
K6.02
K6.03

Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz

Przewodniczący Okręgowej
Komisji Wyborczej
Andrzej Krawczyk
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XXVI OKRĘGOWY ZJAZD BIL
OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku - Białej
z dnia 21 listopada 2009 r.
O wynikach wyborów:
1.Przewodniczącego Okręgowej Rady
Lekarskiej
2.Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
3.Członków Okręgowej Rady lekarskiej
4.Zastępców Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
5.Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego
6.Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
7.Członków Okręgowej Komisji Wyborczej
8.Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn.
zm.), § 12 ust. 3 i § 49 ust. 1 Uchwały
Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków
tych organów i tych delegatów obwieszcza się, co następuje:
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołów Komisji
Wyborczej XXVII Sprawozdawczo– Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia
21 listopada 2009r. ogłasza się, że:
1.Przewodniczącym Okręgowej Rady
Lekarskiej została wybrana na okres
VI kadencji 2009r.-2013r. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
2.Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został wybrany na
okres VI kadencji 2009-2013 Mariusz
Ciopała
				
3.Do składu Okręgowej Rady Lekarskiej zostali wybrani na okres VI kadencji
2009r.-2013r.:
1. Betlej Janusz		
2. Firczyk Piotr			
3. Firlej-Dobrzańska Jolanta
4. Haczek Tomasz		
5. Jarczewska-Głośnicka Beata
6. Kołodziej Grzegorz		
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7. Kossowski Jacek		
8. Krawczyk Andrzej		
9. Krupnik Bogdan
10. Łabudziński Zygmunt
11. Małyska Krystyna
12. Milota Janina
13. Piwowarczyk Radosław
14. Potyralska Małgorzata
15. Skwarna Maciej
16. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna
17. Trafiał Marek
18. Underman Tadeusz
19. Warchał Alojza
20. Watoła Piotr
4. Na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostali wybrani na okres VI kadencji 2009r.2013r.:
1. Balwierz Paweł
2. Bania Stanisław
3. Borysławski Olgierd
4. Cieślawska - Kłosińska Krystyna
5. Gołda Marek
6. Gryczka Tomasz
7. Jurczyk Krzysztof
8. Kowalski Marcin
9. Mąsior Jarosław
10. Niegowska Dorota
11. Orlicka Dorota
12. Poliszuk - Konopek Agnieszka
13. Sanetra Iwona
14. Woźnica Ryszard
15. Zamarska - Szczypka Dorota
5.Na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego zostali wybrani na okres VI kadencji 2009r.-2013r.:
1. Augustyn Jerzy		
2. Bartecki Olgierd		
3. Franczyk Jan
4. Hałat - Szafran Maria		
5. Hańderek Wiesław		
6. Kołodziejczyk Dorota		
7. Kopeć Paweł			
8. Kopycińska-Jaszczurowska Hanna
9. Kraus Rafał			
10. Łoboda Konstanty		
11. Michałowska - Gołda Magdalena
12. Pliszek Krzysztof		
13. Pruś Grzegorz			
14. Wróbel Józef		
15. Zagórski Jacek		
16. Zuber - Fabia Lidia		
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17. Zygulski Ireneusz
6. Na członków Okręgowej Komisji
Rewizyjnej zostali wybrani na okres
VI kadencji 2009r.-2013r.:
1.Byrdy Wacław		
2.Frączek Michał 		
3.Góral Mariusz		
4.Hajzyk Danuta		
5.Hebda Władysław		
7. Na członków Okręgowej Komisji Wyborczej zostali wybrani na okres
VI kadencji 2009r.-2013r.:
1. Bania Stanisław		
2. Betlej Janusz
3. Borysławski Olgierd
4. Cieślawska-Kłosińska Krystyna
5. Firczyk Piotr
6. Firlej-Dobrzańska Jolanta
7. Gołda Marek
8. Góral Mariusz
9. Hebda Władysław
10. Kołodziej Grzegorz
11. Komor Klaudiusz
12. Kossowski Jacek		
13. Krawczyk Andrzej		
14. Krupnik Bogdan 		
15. Łabudziński Zygmunt
16. Małyska Krystyna
17. Milota Janina
18. Miodońska Barbara		
19. Piwowarczyk Radosław
20. Potyralska Małgorzata
21. Sanetra Iwona
22. Warchał Alojza
23. Watoła Piotr			
				
8.Na delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy zostali wybrani na okres VI kadencji 2009r.-2013r.:
1. Firlej-Dobrzańska Jolanta
2. Jarczewska-Głośnicka Beata
3. Kaźmierczak-Zagórska Zyta
4. Komor Klaudiusz		
5. Krawczyk Andrzej		
6. Krupnik Bogdan		
7. Małyska Krystyna		
8. Skwarna Maciej		
9. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna		
Przewodniczący Okręgowej Komisji
Wyborczej
dr n.med. Andrzej Krawczyk

UCHWAŁA NR 1/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: regulaminu obrad XXVII Sprawozdawczo
-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
o izbach lekarskich ( Dz. U. Nr 30, poz. 158 ze zm. ) oraz
uchwały nr 17/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja
1990 roku w sprawie ramowych regulaminów, organizacji
i trybu działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych
rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych uchwala
się, co następuje :
Rozdział I
Uczestnicy i goście zjazdu
§1
1.W XXVII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy uczestniczą z głosem stanowiącym - delegaci
wybrani przez rejonowe zebranie wyborcze.
2. W Zjeździe mogą brać udział także goście zaproszeni
przez Okręgową Radę Lekarską lub
przez Zjazd.
§2
1.Uczestnik Zjazdu stwierdza swą obecność na Zjeździe
podpisem na liście obecności.
2.Listy obecności sporządza się odrębnie dla delegatów
i odrębnie dla pozostałych uczestników Zjazdu.
Rozdział II
Przebieg obrad
§3
1. Obrady Zjazdu odbywają się na posiedzeniach plenarnych.
2. Posiedzenia Zjazdu są jawne. Jawność posiedzeń Zjazdu
zapewnia się w szczególności przez umożliwienie prasie,
radiu i telewizji sporządzania sprawozdań z posiedzeń.
3. Za zgodą co najmniej połowy uczestników w Zjeździe
delegatów Zjazd może uchwalić tajność posiedzeń
w określonej sprawie.
4. W razie, gdy na Zjeździe mają być przeprowadzone
wybory odbywają się one zgodnie z uchwałą Nr 16/08/V
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008r.
w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów ( Biuletyn NRL
nr 6/2008) z póź. zm.
§4
Zjazd otwiera Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej
w obecności co najmniej połowy delegatów, który prowadzi
obrady do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego
Zjazdu.
§5
Na początku Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru
Przewodniczącego Zjazdu i jego dwóch zastępców oraz
sekretarza i jego dwóch zastępców, tworzących Prezydium
Zjazdu.
§6
Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków
Prezydium:
1. czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu
Zjazdu oraz porządku na sali obrad,
2. kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,
3. zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają
rozstrzygnięcia w tym trybie.
§7
1. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Przewodniczącego
Zjazdu i pozostałych członków
Prezydium, Zjazd:
1. przyjmuje w głosowaniu jawnym regulamin Zjazdu,
2. ustala porządek obrad Zjazdu,
3. wybiera komisje:
- mandatową, która sprawdza ważność mandatów delegatów oraz stwierdza czy
Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał i
dokonywania wyborów,
- wniosków i uchwał, która przyjmuje na piśmie
propozycje uchwał Zjazdu oraz
przygotowuje ich projekty.
2. Zjazd może dokonywać wyboru także innych komisji nie
wymienionych w ust. 1 pkt 3.
§8
Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego,
ewentualnie jego zastępców oraz sekretarza.
Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdania z jej działalności.

Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który
podpisują wszyscy jej członkowie.
§9
Przewodniczący Zjazdu udziela głosu w sprawach objętych
porządkiem dziennym.
Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział
w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad,
składają zgłoszenie do dyskusji u Sekretarza Zjazdu, prowadzącego listę dyskutantów. Przewodniczący Zjazdu udziela
głosu uczestnikom Zjazdu według kolejności zgłoszeń. Przewodniczącemu ORL, Przewodniczącemu Okręgowej Komisji
Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowemu
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz zaproszonym gościom można udzielić głosu poza kolejnością.
Uczestnikowi nie wolno zabierać głosu w dyskusji nad tą
samą sprawą więcej niż dwa razy. Przewodniczący Zjazdu
może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w wystąpieniu
odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku
dziennym, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi - odebrać
przemawiającemu głos. Jeżeli wymaga tego wzgląd na
liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji Przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
§ 10
Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad lub poza kolejnością w dyskusji jedynie dla zgłoszenia
wniosku formalnego lub sprostowania. Przemówienie poza
porządkiem obrad nie może trwać dłużej niż dwie minuty.
Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o :
1. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
2. uchwalenie tajności posiedzenia,
3. zamknięcie liczby mówców,
4. zamknięcie dyskusji,
5. odesłanie do komisji,
6. głosowanie bez dyskusji,
7. zmianę porządku dziennego,
8. przeprowadzenie głosowania,
9. ograniczenie czasu przemówień,
10. stwierdzenie quorum,
11. przeliczenie głosów,
12. uchwalenie tajności głosowania.
Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
§ 11
1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub
innymi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad
Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do
głosowania.
2. Porządek głosowania nad projektami uchwał na posiedzeniu Zjazdu jest następujący:
a/ głosowanie nad poprawkami do poszczególnych
sformułowań, przede wszystkim tymi, których przyjęcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
b/ głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz z
przyjętymi poprawkami.
3. Przewodniczący Zjazdu ustala porządek głosowania nad
projektami uchwał i poprawek do nich.
4. Głosowanie w sprawach określonych w ust. 1 przeprowadza się jawnie, przez podniesienie mandatu, przy czym Sekretarze obliczają głosy i podają Przewodniczącemu wyniki
głosowania.
5. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej
sprawie.
6 Zjazd podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
§ 12
W trybie przewidzianym dla uchwał Zjazd może podejmować:
1. rezolucje - zawierające wezwanie skierowane do
określonego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji
określonego działania,
2. stanowiska - oświadczenia zawierające stanowisko w
określonej sprawie,
3. deklaracje - zawierające zobowiązania do określonego
postępowania,
4. apele - zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.
Rozdział III
Przepisy końcowe
§ 13
Po wyczerpaniu wszystkich punktów obrad Przewodniczący
Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.
§ 14
1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, który stanowi
jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
2. Przebieg Zjazdu utrwala się również na taśmie magnetycznej.
3. Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis przebiegu
Zjazdu, a także w załącznikach - pełne teksty podjętych
uchwał, przedłożonych sprawozdań oraz innych dokumentów Zjazdu.
4. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat
może zgłosić zastrzeżenia lub
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poprawki do sporządzonego protokołu w ciągu miesiąca
od zakończenia Zjazdu.
Odpisy protokołu Zjazdu znajdować się będą do wglądu
zainteresowanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej.
5. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje Prezydium
Zjazdu większością głosów.
6. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek, uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdzają
podpisani członkowie Prezydium Zjazdu.
7. Uchwały oraz inne akty podejmowane w trybie przewidzianym dla uchwał podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz
Sekretarz Zjazdu.
§ 15
Przewodniczący ORL przekaże uchwały podjęte przez
Zjazd, NRL oraz innym właściwym władzom, instytucjom i
organizacjom.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 2 /VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie : porządku obrad XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej.
na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich ( Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm. )
oraz na podstawie § 9 uchwały Nr 17/90/I Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r. z późn. zm. w sprawie
ramowych regulaminów organizacji i trybu działania:
okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i
okręgowych komisji rewizyjnych uchwala się, co następuje :
§1
Ustala się następujący porządek obrad XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej:
Rozpoczęcie obrad o godz. 9.00
1. Otwarcie Zjazdu, powitanie uczestników i gości.
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, jego Zastępców,
Sekretarza i jego Zastępców.
3. Przyjęcie uchwał w sprawie regulaminu
4. Wybory Komisji Zjazdowych:
Mandatowej
Uchwał i Wniosków
Informacja Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie Komisji Wyborczej Zjazdu. Przedstawienie
uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie składu
Komisji Wyborczej Zjazdu
5. Wystąpienie Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej
BIL.
6. Wystąpienia Gości.
7. Dyskusja nad wystąpieniami.
Przerwa 15 minut
8. Komunikat Komisji Mandatowej.
9. Sprawozdania kadencyjne:
Sekretarza z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej BIL.
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej BIL.
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i
udzielenia absolutorium ustępującej
Okręgowej Radzie Lekarskiej.
12. Uchwała w sprawie liczebności organów BIL i Okręgowej Komisji Wyborczej oraz liczby Delegatów na Krajowy
Zjazd Lekarzy..
13. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia
głosowania na stanowisko Przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, członków Okręgowej Rady
Lekarskiej oraz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
14. Informacja Komisji Wyborczej o trybie zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Okręgowej
Rady Lekarskiej i Okręgowego Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej oraz przeprowadzenia głosowania.
15. Zgłaszanie kandydatów do objęcia funkcji Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
16. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
17. Przeprowadzenie głosowania nad wyborem Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgoweg
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Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
18. Informacja Komisji Wyborczej o trybie zgłaszania kandydatów i wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej
i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
19. Ogłoszenie wyników głosowania na Przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz podjęcie uchwał w sprawie
stwierdzenia wyborów na stanowisko Przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej.
20. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
21. Wystąpienie Przewodniczącego Okręgowej Rady
Lekarskiej VI kadencji.
22. Głosowanie na kandydaturami na członków Okręgowej
Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Przerwa obiadowa 13.00-14.00.
23. Ogłoszenie wyników głosowania na członków Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz
podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wyborów członków
Okręgowej Rady Lekarskiej oraz członków Okręgowej
Komisji Rewizyjnej.
24. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia
głosowania na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego
oraz Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej.
25. Informacja Komisji Wyborczej o trybie zgłaszania kandydatów i wyborów do Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz
na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej.
26. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Okręgowego
Sądu Lekarskiego i na Zastępców Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej.
27. Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków.
28. Glosowanie nad kandydaturami do Okręgowego Sądu
Lekarskiego i na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
29. Rzecznik Praw Lekarza – omówienie potrzeby powołania i jego działalności.
30. II Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków.
31. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia
głosowania na Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz
członków Okręgowej Komisji Wyborczej.
32. Informacja Komisji Wyborczej o trybie zgłaszania
kandydatów na Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz
członków Okręgowej Komisji Wyborczej.
33. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Delegatów
na Krajowy Zjazd Lekarzy i członków Okręgowej Komisji
Wyborczej.
34.Ogłoszenie wyników głosowania na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego i Zastępców Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej oraz podjęcia uchwał w
sprawie stwierdzenia wyborów członków Okręgowego
Sądu Lekarskiego oraz Zastępców Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej.
35. Głosowanie nad kandydaturami na Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy i członków Okręgowej Komisji Wyborczej.
36. Ogłoszenie wyników glosowania na Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy i członków Okręgowej Komisji Wyborczej
oraz podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wyborów Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz członków Okręgowej
Komisji Wyborczej.
37. Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie
uchwał i innych aktów w tym trybie.
38. Wyznaczenie terminu posiedzenia Okręgowej Rady
Lekarskiej przez Przewodniczącego Okręgowej
Rady Lekarskiej.
39. Zakończenie Zjazdu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku

PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

w sprawie: zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej.
Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :

UCHWAŁA Nr 5/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania
Okręgowego Sądu Lekarskiego

§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za
okres V kadencji, tj. lata 2005-2009, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie
Okręgowego Sądu Lekarskiego za okres V kadencji, tj. lata
2005-2009, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

Załącznik do uchwały
nr 4/VI/2009 XXVII
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku w sprawie:
zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej.

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej za okres od 2005-10-01r. do 2009-09-30r.

l.p

Skargi
dotyczą

Pozostało
z poprzedniego
okresu

W tym
wznowionych

Nowych
wpłynęło

Zakończo
no ogółem

Odmowa
wszczęcia

umorzono

W tym
Wnioski o ukaranie

sprawy

osoby

W inny
sposób

Pozostało
na okres
następny

1

Internadzieci

0

0

11

10

6

3

0

0

1

1

2

Interna –
dorośli

5

0

35

37

17

13

5

5

2

3

3

Chirurgia dzieci

2

0

0

2

0

1

1

1

0

0

4

Chirurgia dorośli

5

0

13

16

4

7

5

5

0

2

5

Ginekologi
ai
położnictw
o

5

0

12

14

1

8

2

2

3

3

UCHWAŁA Nr 3/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku

6

Psychiatria

0

0

13

13

10

2

0

0

0

1

w sprawie : zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania
Okręgowej Rady Lekarskiej.

7

2

0

24

24

9

11

4

4

0

2

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :

Stomatolog
ia

8

inne

9

1

66

64

28

18

14

14

4

11

9

RAZEM

28

2

176

180

75

63

31

31

11

24

§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie
Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej za
okres V kadencji, tj. lata 2005-2009, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Dr n.med. Mariusz Ciopała

BIULETYN INFORMACYJNY

UCHWAŁA Nr 6/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku

Ściągalność składek w okresie kadencji przedstawiała się
następująco:
rok 2006 - 01,43 %
rok 2007 - 100,82 %
rok 2008 - 94,34 %
9 m-cy 2009 - 80,82 %

w sprawie : zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania
finansowego.
Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie finansowe Beskidzkiej Izby Lekarskiej za okres V kadencji, tj.
lata 2005-2009, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

Wysoka ściągalność w latach 2006, 2007 i 2008 była wynikiem indywidualnych - pisemnych - wystąpień do członków
Beskidzkiej Izby Lekarskiej przypominających o zaległościach w opłatach. Dla przypomnienia, w poprzedniej kadencji, ściągalność ta wynosiła – średniorocznie – około 71,39 %
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
Dr n.med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Opinia Komisji finansowej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
dotyczące działalności w okresie kadencji 2005 - 2009
Komisja Finansowa w składzie:

Załącznik do uchwały 6/VI/2009 XXVII
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGOOKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku w sprawie : zatwierdzenia
kadencyjnego
sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie Skarbnika
z działalności Beskidzkiej Izby Lekarskiej za okres
2006 – 2009

W okresie III kwartałów 2009 wystąpił niedobór środków
finansowych przekazanych przez Ministerstwo na pokrycie
kosztów czynności przejętych od administracji państwowej
w wysokości 112.669,62 zł
Niedobór środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo na pokrycie kosztów czynności przejętych od administracji państwowej kształtował się na poziomie:
rok 2006 - 66.848,23
rok 2007 - 65.743,23
rok 2008 - 88.080,86
9 m-cy rok 2009 - 112.669,62

składki i dobra ściągalność (do wyliczenia przychodów z tytułu składek przyjęto stany osobowe lekarzy i lekarzy dentystów według stanu na dzień 31.01 każdego roku)
przychody z praktyk,
refundacje z budżetu Urzędów Marszałkowskich.
wyliczenia kosztów - w poszczególnych latach - uwzględniających wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu, wzrosty
płac pracowników, remonty klubu lekarza.

480.537,18

w tym: przedstawiała
lokaty
Ściągalność składek w okresie kadencji
się
następująco:

1.417.945,24
892.602,44
60,64 %
1.505.091,98
1.397.830,75
92,87 %
- 33.146,74
520.953,07
432.141,19

W roku 2006 wystąpił niedobór środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo na
pokrycie kosztów czynności przejętych od administracji państwowej w wysokości 66.848,23
zł

1.318.387,03
901.298,17
68,36 %
1.238.886,43
1.133.568,20
91,50 %
79.500,60
567.585,53
480.537,18

W roku 2007 wystąpił niedobór środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo na
pokrycie kosztów czynności przejętych od administracji państwowej w wysokości 65.473,23
zł
Rok 2008
Przychody:
w tym składki
udział składek BIL w ogólnych przychodach
Koszty;

Prawidłowo zaplanowane zostały przychody w tzw. stałych
elementach :

W dalszym ciągu Beskidzka Izba Lekarska ponosi straty
Przewodniczący - lek. Janusz BetlejRok 2006
w związku z:
Członkowie - dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
1.417.945,24
Przychody:
- lek. Teresa Pardela-Gilowska
- wydawaniem Biuletynu Lekarskiego,
w tym składki
892.602,44
- lek. Piotr Watoła
prowadzeniem
Klubu
Lekarza.
udział składek BIL w ogólnych przychodach
60,64 %
				
1.505.091,98
Koszty;
Obie te formy działalności wynikają ze statutowych obowiąz1.397.830,75
w tym koszty działalności statutowej(
wg ustawy)
- po przeanalizowaniu wykonania budżetów Beskidzkiej
ków Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
udział
kosztów
statutowej w ogólnych
Izby Lekarskiej w okresie V kadencji
w latach
2005działalności
– 2009
kosztach BIL
92,87 %
stwierdza:
Komisja Socjalna przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej
Dochód na działalności BIL w okresie V kadencji przyznała 66 zapomóg losowych
- 33.146,74
na
Nadal na bardzo niskim poziomie,
stosunku
do po- nakwotę
zł oraz 58 odpraw pośmiertnych na kwotę
Stanwśrodków
finansowych
koniec71.500,00
2006 roku
520.953,07
noszonych wydatków na zadania
przejęte od admi170 957,64 zł. Łączna kwota wydatkowana
w okresie trwania
wyniósł
432.141,19
nistracji państwowej, pozostajew tym:
refundacja
V kadencji wynosi 242 457,64 zł.
lokaty (dotacja)
z budżetu państwa.
Mając na uwadze dalsze poprawne funkcjonowanie BeskidzW roku 2006przez
wystąpił
niedobór
finansowych
Ministerstwo
Niedobór środków finansowych przekazanych
Minikiejśrodków
Izby Lekarskiej
należyprzekazanych
czynić staraniaprzez
zmierzające
do: na
pokrycie
kosztów
czynności
przejętych
od administracji państwowej w wysokości 66.848,23
sterstwo na pokrycie kosztów czynności przejętych od administracji państwowej kształtował się zł
na poziomie:
ponownego podjęcie negocjacji z Ministerstwem Zdrowia
o zwiększenie środków finansowych na pokrycie kosztów
rok 2006 - 66.848,23
czynności przejętych od administracji państwowej.
Rok 2007
rok 2007 - 65.743,23
1.318.387,03
Przychody:
rok 2008 - 88.080,86
Utrzymania na wysokim poziomie ściągalności składek
w tym składki
901.298,17
członkowskich dalszej pełnej kontroli wydatków założonych
składek BIL wwyogólnych
68,36 %
co stanowi pokrycie w około 35,41udział
% średniorocznego
w przychodach
preliminarzu na rok 2009 i lata następne podjęcia kroków
1.238.886,43
konania - nałożonych na BeskidzkąKoszty;
Izbę Lekarską - zadań.
mających na celu zmniejszenie kosztów usług podmiotów
1.133.568,20
w tym koszty działalności statutowej(
wg ustawy)
gospodarczych
- z zewnątrz - działających
na rzecz BeskidzZa 9 m-cy roku 2009 na zadania udział
przejęte
od administracji
kiej Izby Lekarskiej.
kosztów
działalności statutowej
w ogólnych
państwowej Beskidzka Izba Lekarska
wydatkowała
kwotę
kosztach BIL
91,50 %
112.669,62 zł. Na przestrzeni 9 m-cy
rokuna2009
Minister-BIL 					 79.500,60
Dochód
działalności
stwo Zdrowia nie przekazało z tego tytułu żadnych środków
Przewodniczący Komisji Finansowej
Stan środków finansowych na koniec 2007 roku
567.585,53
finansowych.
		
Lek. Janusz Betlej

rok 2006 - 101,43 %

Rok 2007
Przychody:
w tym składki
udział składek BIL w ogólnych przychodach
Koszty;
w tym koszty działalności statutowej( wg ustawy)
udział kosztów działalności statutowej w ogólnych
kosztach BIL
Dochód na działalności BIL
Stan środków finansowych na koniec 2007 roku
wyniósł
w tym: lokaty

Wysoka ściągalność w latach 2006, 2007 i 2008 była wynikiem indywidualnych pisemnych - wystąpień do członków
Beskidzkiej Izby Lekarskiej przypominających o zaległościach w opłatach i ponaglających do ich uregulowania. Dla
przypomnienia, w poprzedniej kadencji, ściągalność ta wynosiła – średniorocznie – około 71,39 %

wyniósł

Przyrost wartości lokat w okresie 2006 - 2009 wyniósł
183.097,57 zł

Rok 2006
Przychody:
w tym składki
udział składek BIL w ogólnych przychodach
Koszty;
w tym koszty działalności statutowej( wg ustawy)
udział kosztów działalności statutowej w ogólnych
kosztach BIL
Dochód na działalności BIL
Stan środków finansowych na koniec 2006 roku
wyniósł
w tym: lokaty

rok 2007 - 100,82 %
rok 2008 - 94,34 %
9 m-cy 2009 - 80,82 %

W roku 2007 wystąpił niedobór środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo na
pokrycie kosztów czynności przejętych od administracji państwowej w wysokości 65.473,23
zł
Rok 2008
Przychody:
w tym składki
udział składek BIL w ogólnych przychodach
Koszty;
w tym koszty działalności statutowej( wg ustawy)
udział kosztów działalności statutowej w ogólnych
kosztach BIL
Dochód na działalności BIL
Stan środków finansowych na koniec 2008 roku
wyniósł
w tym: lokaty

1.334.782,22
929.193,24
67,52 %
1.264.286,87
1.135.624,01
89,82 %
70.495,35
674.053,83
527.836,09

W roku 2008 wystąpił niedobór środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo na
pokrycie kosztów czynności przejętych od administracji państwowej w wysokości 88.080,86
zł

Rok
Rok2009
2009––99miesięcy
miesięcy
Przychody:
Przychody:
wwtym
tymskładki
składki
udział składek BIL w ogólnych przychodach
Koszty;
w tym koszty działalności statutowej( wg ustawy)
udział kosztów działalności statutowej w ogólnych
kosztach BIL
Dochód na działalności BIL
Stan środków finansowych na koniec III kwartału
2008 roku wyniósł
w tym: lokaty

1.138.921,22
1.138.921,22
734.026,36
734.026,36
79,14 %
1.089.645,67
976.976,05
89,66 %
49.275,55
708.354,71
613.238,76

W okresie III kwartałów 2009 wystąpił niedobór środków finansowych przekazanych przez
Ministerstwo na pokrycie kosztów czynności przejętych od administracji państwowej w
wysokości 112.669,62 zł

Niedobór środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo na pokrycie
kosztów
BIULETYN
INFORMACYJNY
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1.334.782,22
929.193,24
67,52 %
1.264.286,87

czynności przejętych od administracji państwowej kształtował się na poziomie:
rok 2006
66.848,23
rok 2007
65.743,23
rok 2008
88.080,86

UCHWAŁA Nr 7/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie : zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej za
okres V kadencji, tj. lata 2005-2009, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

Załącznik do uchwały 7/VI/2009 XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku w sprawie : zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania Okręgowej Komisji
Rewizyjnej
Bielsko-Biała, 20.10.2009r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Za okres 2005-2008
Komisja Rewizyjna Beskidzkiej Izby Lekarskiej w latach
2005-2008 prowadziła kontrolę działalności finansowoksięgowej i zgodności podejmowanych działań zgodnie
z Ustawą o Izbach Lekarskich oraz o Zawodzie Lekarza.
W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów prawnych dotyczących Ustawy o Izbach Lekarskich oraz o Zawodzie Lekarza.
W latach 2005-2008 Komisja Rewizyjna prowadziła również
bieżącą kontrolę działalności Lekarskiej Kasy Pomocy działającej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej stwierdzając zgodność jej działania ze statutem.
W okresie sprawozdawczym nie doszło do przekroczenia
wydatków ponoszonych przez Izbę Lekarską w stosunku do
kosztów. W roku 2006 odnotowano stratę 13 893,00 zł, której
bezpośrednią przyczyną było utworzenie rezerwy na pokrycie kosztów sądowych związanych z toczonymi sprawami.
Straty w dalszym ciągu ponosi Beskidzka Izba Lekarska w
związku z wydawaniem Biuletynu Lekarskiego oraz działalnością Klubu Lekarza. Obie formy działalności wynikają ze
statutowych obowiązków Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
W roku 2005 zysk wynosił 120 934,00 zł, w 2007 – 91 823,00
zł, a w 2008 – 91 412,00 zł, a za 9 miesięcy 2009 roku zysk
wyniósł 64 022,00 zł.
Mając na uwadze dalszą poprawę funkcjonowania Beskidzkiej Izby Lekarskiej należy podjąć starania zmierzające w
kierunku:
Ponownego podjęcia negocjacji z Ministrem o zwiększenie
środków finansowych na pokrycie kosztów czynności przejętych od administracji państwowej
Utrzymania na wysokim poziomie ściągalności składek
członkowskich
Dalszej pełnej kontroli wydatków założonych w preliminarzu
Utrzymanie dyscypliny wydatków w zakresie usług podmiotów gospodarczych - z zewnątrz - działających na rzecz Beskidzkiej Izby Lekarskiej na poziomie lat 2007r.-2008r.
Wnioskuję o udzielenie absolutorium ustępującej Okręgowej
Radzie Lekarskiej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wacław Byrdy
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Zuzanna Szlagor
Władysław Hebda
UCHWAŁA Nr 8/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium O kręgowej Radzie
Lekarskiej za okres V kadencji.
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Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela absolutorium Okręgowej
Radzie Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej za okres
V kadencji, tj. lata 2005-2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 9/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania
Okręgowej Komisji Wyborczej
Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie
Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej za
okres V kadencji, tj. lata 2005-2009, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

Załącznik do uchwały nr 9/VI/2009 XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie : zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania
Okręgowej Komisji Wyborczej
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej
V kadencji 2005-2009
W skład Okręgowej Komisji Wyborczej wchodzą:
Przewodniczący:
Krawczyk Andrzej
Członkowie:
1.Bania-Wychowaniec Małgorzata
2.Bania Stanisław
3.Betlej Janusz
4.Bieszczanin Magdalena
5.Borysławski Olgierd
6.Chwastek Renata
7.Firlej-Dobrzańska Jolanta
8.Frączek Jerzy
9.Gołda Marek
10.Gradowska Bogusława
11.Hebda Władysław
12.Kossowski Jacek
13.Kowala-Kozioł Małgorzata
14.Małyska Krystyna
15.Mąsior Jarosław
16.Milota Janina
17.Miodońska Barbara
18.Piwowarczyk Radosław
19.Potyralska Małgorzata
20.Sokalla Joanna
21.Watoła Piotr
Dodatkowo Okręgowa Komisja Wyborcza upoważniła do
otwarcia i nadzorowania przebiegu zebrań rejonów wyborczych następujących lekarzy:
1.Baścik Zuzanna
2.Jarczewska-Głośnicka Beata
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3.Warchał Alojza
4.Cieślawska-Kłosińska Krystyna
5.Ptak Aniela
6.Krupnik Bogdan
7.Wróbel Józef
W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej i 2 posiedzenia Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej, na których podjęto 17 uchwał.
W celu przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy
Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013 - utworzone zostały 42
rejony wyborcze z czego:
- 34 rejony dla lekarzy medycyny
- 7 rejonów dla dentystów
- 1 rejon mieszany (lekarze+dentyści)
W I turze odbyły się wybory w w 22 rejonach i wybrano 66
delegatów
W 19 rejonach wyborczych lekarzy medycyny wybrano
54 delegatów
w 2 rejonach wyborczych lekarzy dentystów wybrano 8
delegatów
w 1 rejonie mieszanym 2 lekarzy + 2 dentystów
W II turze odbyły się wybory w 7 rejonach i wybrano 15
delegatów
w 4 rejonach wyborczych lekarzy medycyny wybrano 8
delegatów
w 3 rejonach wyborczych lekarzy dentystów wybrano 7
delegatów
Ogółem zostało wybranych 81 delegatów 64 lekarzy medycyny 17 lekarzy dentystów.
Przewodniczący Komisji Wyborczej
Andrzej Krawczyk
UCHWAŁA Nr 10/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków organów
Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Zastępców
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
oraz Okręgowej Komisji Wyborczej.
Na podstawie art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)oraz
§ 15 ust. 1 uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych
delegatów ( Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.), uchwala
się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala następującą liczbę
członków organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Zastępców
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz
Okręgowej Komisji Wyborczej VI kadencji 2009-2013:
1.Okręgowa Rada Lekarska – Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej oraz 20 Członków, w tym 16 lekarzy oraz 4
lekarzy dentystów;
2.Okręgowa Komisja Rewizyjna - 5 Członków, w tym 4
lekarzy oraz 1 lekarz dentysta;
3.Okręgowy Sąd Lekarski - 20 członków, w tym 16 lekarzy
oraz 4 lekarzy dentystów;
4.16 Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej, w tym 12 lekarzy oraz 4 lekarzy dentystów;
5.Okręgowa Komisja Wyborcza-23 członków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 11/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: ustalenia liczby Delegatów
na Krajowy Zjazd Lekarzy

Na podstawie art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)
oraz § 20 i § 15 ust. 1 uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy
Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów ( Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala następującą liczbę Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy VI kadencji 2009-2013:
9 Delegatów, w tym 7 lekarzy oraz 2 lekarzy dentystów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 12/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: stwierdzenia wyboru na stanowisko Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby
Lekarskiej VI kadencji 2009-2013
Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na stanowisko
Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej VI kadencji 2009-2013 została wybrana kol.
Zyta Kaźmierczak-Zagórska
§2
Wyboru , o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z uchwałą nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września
2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu
odwoływania członków tych organów i tych delegatów
(Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.)
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 13/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: stwierdzenia wyboru na stanowisko Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej VI kadencji 12009-2013
Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na stanowisko
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI kadencji 2009-2013 został
wybrany kol. Mariusz Ciopała.
§2
Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z uchwałą
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września
2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu
odwoływania członków tych organów i tych delegatów
(Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.)

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 14/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: priorytetów działania Okręgowej Rady Lekarskiej
VI kadencji.
Na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej wskazuje Okręgowej Radzie Lekarskiej Beskidzkiej Izbie Lekarskiej VI kadencji następujące
kierunki działania:
1.pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych lekarzy
poprzez organizowanie szkoleń zarówno w ramach kształcenia ustawicznego, jak i kursów do specjalizacji z uwzględnieniem lokalizacji szkoleń w poszczególnych powiatach.
2.obrona praw i godności lekarzy poprzez:
- powołanie Rzecznika Praw Lekarza
- działania PR
- działania legislacyjne
-współpracę z OZZL oraz organami samorządu terytorialnego w celu       zagwarantowania jak najlepszych warunków
pracy i płacy lekarzy
3. Integracja środowisk lekarskich w tzw.
„małych ojczyznach”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
apeluje do wszystkich lekarzy, członków samorządu
o reaktywację i tworzenie nowych kół terenowych
w poszczególnych powiatach. Głównym zadaniem kół terenowych powinno być integrowania środowisk lekarzy
i organizowanie lub współorganizowanie szkolenia ustawicznego lekarzy.
§2
Zobowiązuje się Okręgową Radę Lekarską do wyasygnowania w budżecie na 2010 rok i w latach następnych odpowiednich środków zapewniających możliwość działania kół.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 17/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej
do zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę
Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz upoważnienia
do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na zakup
tej nieruchomości.
Na podstawie art. 23 pkt 1 oraz 2 ustawy z dnia 17 maja
1989r. o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 30, poz. 158 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§1
XXVII Sprawozdawczo – Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę
Lekarską do zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na
siedzibę Beskidzkiej Izby Lekarskiej, tj. zakupu budynku lub
gruntu pod zabudowę.

PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

§2
Upoważnia się Okręgową Radę Lekarską do podjęcia decyzji w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na zakup
nieruchomości, o której mowa w § 1 w ramach zdolności
kredytowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: powołania Rzecznika Praw Lekarza
Na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej zobowiązuje Okręgową Radę
Lekarską VI kadencji do powołania Rzecznika Praw
Lekarza i opracowania regulaminu jego działania oraz do
zabezpieczenia środków potrzebnych na ten cel w budżecie
Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 16/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: reaktywacji i tworzenia kół terenowych lekarzy
Na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:

BIULETYN INFORMACYJNY

PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 18/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: stwierdzenia wyboru członków Okręgowej
Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI kadencji
2009-2013r.
Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na członków Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI
kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
1. kol. Betlej Janusz				
2. kol. Firczyk Piotr				
3. kol. Firlej-Dobrzańska Jolanta		
4. kol. Haczek Tomasz				
5. kol. Jarczewska-Głośnicka Beata		
6. kol. Kołodziej Grzegorz				
7. kol. Kossowski Jacek			
8. kol. Krawczyk Andrzej			
9. kol. Krupnik Bogdan			
10. kol. Łabudziński Zygmunt		
11. kol. Małyska Krystyna			
12. kol. Milota Janina			
13. kol. Piwowarczyk Radosław		
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14. kol. Potyralska Małgorzata		
15. kol. Skwarna Maciej			
16. kol. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna		
17. kol. Trafiał Marek			
18. kol. Underman Tadeusz		
19. kol. Warchał Alojza
20. kol. Watoła Piotr
§2
Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z uchwałą
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września
2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu
odwoływania członków tych organów i tych delegatów
(Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.)
§3
Zgodnie z uchwałą nr 12/VI/2009 XXVII SprawozdawczoWyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej z dnia 21 listopada 2009 r. w sprawie
stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady
Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI kadencji 20092013 na stanowisko Przewodniczącego Okręgowej rady
Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wybrana została kol.
Zyta Kaźmierczak-Zagórska
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 19/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: stwierdzenia wyboru członków Okręgowej
Komisji Rewizyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI kadencji
2009-2013
Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowego Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na członków
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI
kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
1. kol. Byrdy Wacław			
2. kol. Frączek Michał 			
3. kol. Góral Mariusz			
4. kol. Hajzyk Danuta
5. kol. Hebda Władysław
§2
Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z uchwałą
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września
2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu
odwoływania członków tych organów i tych delegatów
(Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.)
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 20/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 10/VI/2009 XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 21 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia liczby członków organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Zastępców Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji
Wyborczej.
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Na podstawie art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)oraz
§ 15 ust. 1 uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych
delegatów ( Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.), uchwala
się, co następuje :
§1
W uchwale nr 10/VI/2009 XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej
z dnia 21 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia liczby
członków organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Zastępców
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz
Okręgowej Komisji Wyborczej
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3.Okręgowy
Sąd Lekarski 17 członków w tym 13 oraz lekarzy 4 lekarzy
dentystów”.
2. § 1 punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: „ 4. 15 Zastępców
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, w
tym 11 lekarzy oraz 4 lekarzy dentystów”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 21/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: stwierdzenia wyboru członków Okręgowego
Sądu Lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI kadencji
2009-2013
Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na członków
Okręgowego Sądu Lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej
VI kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
1. kol. Augustyn Jerzy			
2. kol. Bartecki Olgierd			
3. kol. Franczyk Jan				
4. kol. Hałat - Szafran Maria			
5. kol. Hańderek Wiesław			
6. kol. Kołodziejczyk Dorota		
7. kol. Kopeć Paweł				
8. kol. Kopycińska-Jaszczurowska Hanna
9. kol. Kraus Rafał				
10. kol. Łoboda Konstanty			
11. kol. Michałowska - Gołda Magdalena		
12. kol. Pliszek Krzysztof			
13. kol. Pruś Grzegorz			
14. kol. Wróbel Józef			
15. kol. Zagórski Jacek			
16. kol. Zuber - Fabia Lidia			
17. kol. Zygulski Ireneusz
§2
Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z uchwałą
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września
2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu
odwoływania członków tych organów i tych delegatów
(Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.)
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 22/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
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w sprawie: stwierdzenia wyboru Zastępców Okręgowego
Rzecznika        Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej VI kadencji 2009-2013r.
Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na Zastępców
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI kadencji 2009-2013 zostali
wybrani:
1. kol. Balwierz Paweł
2. kol. Bania Stanisław
3. kol. Borysławski Olgierd
4. kol. Cieślawska - Kłosińska Krystyna
5. kol. Gołda Marek
6. kol. Gryczka Tomasz
7. kol. Jurczyk Krzysztof
8. kol. Kowalski Marcin
9. kol. Mąsior Jarosław
10. kol. Niegowska Dorota
11. kol. Orlicka Dorota
12. kol. Poliszuk - Konopek Agnieszka
13. kol. Sanetra Iwona
14. kol. Woźnica Ryszard
15. kol. Zamarska - Szczypka Dorota
§2
Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z uchwałą
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września
2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu
odwoływania członków tych organów i tych delegatów
(Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.)
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 23/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: stwierdzenia wyboru Delegatów na Krajowy
Zjazd Lekarzy VI kadencji 2009-2013r.
Na podstawie art. 23 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na Delegatów na
Krajowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
1. kol. Firlej-Dobrzańska Jolanta		
2. kol. Jarczewska-Głośnicka Beata		
3. kol. Kaźmierczak-Zagórska Zyta		
4. kol. Komor Klaudiusz				
5. kol. Krawczyk Andrzej				
6. kol. Krupnik Bogdan				
7. kol. Małyska Krystyna				
8. kol. Skwarna Maciej				
9. kol. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna		
§2
Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z uchwałą
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września
2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu
odwoływania członków tych organów i tych delegatów
(Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.)
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 24/VI/2009
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2009 roku
w sprawie: stwierdzenia wyboru członków Okręgowej
Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI kadencji
2009-2013r.
Na podstawie art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)
oraz § 12 ust.1 uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy
Zjazd Lekarzy oraz trybu odwołania członków tych organów
i tych delegatów (Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje :
§1
XXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na członków
Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI
kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
1. kol. Bania Stanisław				
2. kol. Betlej Janusz				
3. kol. Borysławski Olgierd				
4. kol. Cieślawska-Kłosińska Krystyna			
5. kol. Firczyk Piotr				
6. kol. Firlej-Dobrzańska Jolanta			
7. kol. Gołda Marek				
8. kol. Góral Mariusz				
9. kol. Hebda Władysław				
10. kol. Kołodziej Grzegorz				
11. kol. Komor Klaudiusz				
12. kol. Kossowski Jacek				
13. kol. Krawczyk Andrzej				
14. kol. Krupnik Bogdan 				
15. kol. Łabudziński Zygmunt			
16. kol. Małyska Krystyna 				
17. kol. Milota Janina				
18. kol. Miodońska Barbara			
19. kol. Piwowarczyk Radosław			
20. kol. Potyralska Małgorzata			
21. kol. Sanetra Iwona				
22. kol. Warchał Alojza				
23. kol. Watoła Piotr
§2
Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z uchwałą
nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września
2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu
odwoływania członków tych organów i tych delegatów
(Biuletyn NRL nr 6/2008 z późn. zm.)
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA NR 1 /VI/2009
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie :ustalenia liczebności oraz składu Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI
kadencji 2009-2013
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)
oraz § 14 ust.4 oraz ust.13 Uchwały nr 16/08/V Naczelnej
Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów
na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków
tych organów i tych delegatów uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się, iż w skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
VI kadencji 2009-2013 wchodzić będzie osiem osób, w tym
sześciu lekarzy i dwóch lekarzy dentystów, w tym:
1.Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej
2.Dwóch Zastępców Przewodniczącego Okręgowej Rady
Lekarskiej, w tym jeden lekarz i jeden lekarz dentysta
3.Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
4.Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej
5.Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
6.Dwóch Członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 listopada 2009 r.
o wynikach wyborów:
1.Na Zastępców Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej
2.Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej
3.Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej
4.Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej
5.Członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.
U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.), § 12 ust. 3 i § 49 ust. 1 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania
członków tych organów i tych delegatów obwieszcza się, co następuje:
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołów Komisji Wyborczej Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 27 listopada
2009r. ogłasza się, że:
1.Zastępcami Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej zostali wybrani na
okres VI kadencji 2009-2013r.:
Kol. Beata Jarczewska-Głośnicka
Kol. Maciej Skwarna
2.Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej została wybrana na okres
VI kadencji 2009-2013r.:
Kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska				
3.Zastępcą Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej została wybrana na okres VI
kadencji 2009-2013r.:
Kol. Małgorzata Potyralska
4.Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej została wybrana na okres VI kadencji
2009-2013r.:
Kol. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
5.Na członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej zostali wybrani na okres VI
kadencji 2009-2013r.:
Kol. Jacek Kossowski
Kol. Andrzej Krawczyk
Kol. Krystyna Małyska
		

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
dr n.med. Andrzej Krawczyk

PRZEWODNICZĄCA
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

ZYTA KAŹMIERCZAKZAGÓRSKA

JOLANTA FIRLEJDOBRZAŃSKA

UCHWAŁA NR 2 /VI/2009
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie :ustalenia liczby lekarzy dentystów w Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI
kadencji 2009-2013
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o
izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)oraz
§ 15 ust. 1 uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd
Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów
i tych delegatów uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się, iż w skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VI kadencji 2009-2013 wchodzić będzie 2 lekarzy
dentystów.

BIULETYN INFORMACYJNY

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

ZYTA KAŹMIERCZAKZAGÓRSKA

JOLANTA FIRLEJDOBRZAŃSKA

UCHWAŁA NR 3/VI/2009
OKRĘGOWEJRADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie: powołania komisji problemowych Beskidzkiej
Izby Lekarskiej.
Na podstawie art.25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich ( Dz. U. Nr 30, poz.158 z późn. zm. )
oraz § 34 uchwały nr 17/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 5 maja 1990r . w sprawie ramowych regulaminów,
organizacji i trybu działania : okręgowych zjazdów lekarzy,
okręgowych rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych
uchwala się co następuje:
§1
Powołuje się następujące komisje problemowe z przewodniczącymi:
1/ Komisja ds. Rejestracji Lekarzy
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Krystyna Małyska
2/ Komisja Praktyk Prywatnych 			
Jolanta Firlej-Dobrzańska
3/ Komisja Etyki				
Andrzej Krawczyk
4/ Komisja Konkursowa				
Jacek Kossowski
5/ Komisja Kształcenia				
Zygmunt Łabudziński
6/ Komisja Zdrowia Publicznego			
Radosław Piwowarczyk
7/ Komisja Organizacyjno – Informacyjna		
Klaudiusz Komor
8/ Komisja Sportu, Kultury i Rekreacji		
Klaudiusz Komor
9/ Komisja Warunków Pracy i Płacy			
Piotr Watoła
10/ Komisja Finansowa- powołanie Przewodniczącego
odroczono do następnej Rady 		
11/ Komisja ds. Emerytów i Rencistów		
Janina Milota
12/ Komisja Stomatologiczna			
Alojza Warchał
14/ Komisja Legislacyjna				
Jacek Kossowski
15/ Komisja Socjalna-powołanie Przewodniczącego odroczono do następnej Rady
§2
Składy komisji zostaną przedstawione do zatwierdzenia
Okręgowej Radzie Lekarskiej
przez Przewodniczących tych komisji.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

ZYTA KAŹMIERCZAKZAGÓRSKA

JOLANTA FIRLEJDOBRZAŃSKA

UCHWAŁA NR 4/VI/2009
OKRĘGOWEJRADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia składu Komisji ds. Rejestracji
Lekarzy
Na podstawie art.25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich ( Dz. U. Nr 30, poz.158 z późn. zm. )
w związku z § 2 uchwały nr 3/VI/2009 z dnia 27 listopada
2009 r. w sprawie powołania komisji problemowych
Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się następujący skład Komisji ds. Rejestracji
Lekarzy:
Przewodniczący-kol. Krystyna Małyska
Członkowie Komisji- kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska
kol. Małgorzata Potyralska
kol. Grzegorz Kołodziej
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

ZYTA KAŹMIERCZAKZAGÓRSKA

JOLANTA FIRLEJDOBRZAŃSKA

UCHWAŁA NR 5/VI/2009
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów
w dokumencie uprawniającym do wykonywania zawodu
oraz na odpowiednim wniosku.
Na podstawie art. 25 pkt 1 b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)
oraz § 10 ust. 4 regulaminu szczegółowego postępowania
w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy
oraz prowadzenia rejestru lekarzy stanowiącego załącznik
do uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 104/97/II
z dnia 26 września 1997 roku w sprawie szczegółowego
trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa
wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy uchwala się, co następuje :
§1
Upoważnia się następujące koleżanki i kolegów:
1. Krystyna Małyska
2. Jolanta Firlej-Dobrzańska
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3. Małgorzata Potyralska
4. Grzegorz Kołodziej
do dokonywania wpisów o których mowa w § 10 ust. 2
i 3 regulaminu szczegółowego postępowania w sprawach
przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza
dentysty, wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy oraz prowadzenia rejestru lekarzy stanowiącego załącznik do uchwały
Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 104/97/II z dnia 26 września
1997 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w
sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy
§2
Moc obowiązującą traci uchwała nr 29/V/2005 Okręgowej
Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania
wpisów
w nowym prawie wykonywania zawodu lub ograniczonym
prawie wykonywania zawodu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

ZYTA KAŹMIERCZAKZAGÓRSKA

JOLANTA FIRLEJDOBRZAŃSKA

UCHWAŁA NR 11/VI/2009
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie: przeprowadzenia konserwacji serwera oraz
wymiany uszkodzonych dysków serwera
Na podstawie art. 25 pkt.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
					
§1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na przeprowadzenie konserwacji serwera oraz
wymiany uszkodzonych dysków serwera za łączną kwotę
nie większą niż 2500 zł brutto .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ

ZYTA KAŹMIERCZAKZAGÓRSKA

JOLANTA FIRLEJDOBRZAŃSKA

UCHWAŁA NR 29/VI/2009
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie :stwierdzenia wyboru członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
VI kadencji 2009-2013r. Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz.
158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§1
Stwierdza się wybór Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VI kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
Przewodnicząca Okręgowej Rady Lekarskiej –		
kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej –
kol. Maciej Skwarna
kol. Beata Jarczewska-Głośnicka
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej –
kol. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej – 			
kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska
Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej –		
kol. Małgorzata Potyralska
Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej –
kol. Jacek Kossowski
kol. Andrzej Krawczyk
kol. Krystyna Małyska
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BIL
ZYTA KAŹMIERCZAKZAGÓRSKA

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BIL
JOLANTA FIRLEJDOBRZAŃSKA

BIULETYN INFORMACYJNY

UCHWAŁA NR 30/VI/2009
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania
środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych
Na podstawie art. 25pkt 1 b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o
izbach lekarskich ( Dz. U. Nr 30,poz.158 z późn. zm. ) oraz
§ 12 ust. 1 Uchwały Nr 4403- IV Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarki
finansowej samorządu lekarzy uchwala się co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela niniejszym pełnomocnictwa do dysponowania środkami
pieniężnymi Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rachunkach
bankowych przez Przewodniczącego Okręgowej Rady
Lekarskiej kol. Zytę Kaźmierczak –Zagórską, Zastępcę
Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Beatę
Jarczewską-Głośnicką, Zastępcę Przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Macieja Skwarnę, Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Krystynę SzyrockąKowalczyk, Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej kol.
Jolantę Firlej-Dobrzańską w sposób określony w §12 ust.2
uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24
lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej
samorządu lekarzy , tj. skarbnik lub sekretarz oraz przewodniczący lub zastępcy przewodniczącego Okręgowej Rady
Lekarskiej.
§2
W związku z podjęciem niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 30/V/2005 z dnia 18 listopada 2005
r. Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania
środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BIL
ZYTA KAŹMIERCZAKZAGÓRSKA

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BIL
JOLANTA FIRLEJDOBRZAŃSKA

UCHWAŁA NR 31/VI/2009
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 25 pkt 1 b oraz art. 24 ust. 2 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz.
158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej do prowadzenia wszelkich spraw
związanych z działalnością Beskidzkiej Izby Lekarskiej,
w tym do zaciągania zobowiązań maksymalnie do kwoty
30.000,- zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/ jednorazowo
oraz do podejmowania wszelkich uchwał, jakie okażą
się konieczne w związku z działalnością Beskidzkiej Izby
Lekarskiej, w tym dotyczących prawa wykonywania zawodu,
wpisów do rejestrów praktyk lekarskich, wykreślania wpisów
z w/w rejestrów, powoływania zespołów wizytacyjnych oraz
dotyczących staży podyplomowych, a także wpisywania do
rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących
doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów.
§2
Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia jego udzielenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Okręgowej Rady
Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
§3
W związku z udzieleniem niniejszego pełnomocnictwa moc
obowiązującą traci pełnomocnictwo z dnia 18 listopada 2005
roku udzielone na podstawie uchwały
nr 29/V/2005 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby
Lekarskiej w sprawie udzielenia upoważnienia dla Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BIL
ZYTA KAŹMIERCZAKZAGÓRSKA

SEKRETARZ
XXVII SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BIL
JOLANTA FIRLEJDOBRZAŃSKA

OKRĘGOWA RADA LEKARSKA
Sylwetki Prezydium Okręgowej Rady lekarskiej
1. Przewodnicząca ORL

4. Zastępca Sekretarza ORL

Zyta Kaźmierczak-Zagórska

Małgorzata Potyralska

- specjalista otolaryngolog z 28-letnim stażem pracy, trzecia kadencja
pracy w samorządzie lekarskim.
Ordynator Oddziału Otolaryngologii
Szpitala Wojewódzkiego w BielskuBiałej, hobby – narty, podróże, literatura.

- specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Członek Okręgowej Komisji
Wyborczej piątej kadencji oraz delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy.

2. Zastępca
Przewodniczącego ORL

5. Skarbnik ORL
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

Beata Jarczewska-Głośnicka

- specjalista chirurgii dziecięcej, doktor nauk medycznych, absolwentka Akademii Medycznej
w Łodzi, piąta kadencja działalności
w samorządzie, przez dwie kadencje Przewodnicząca Okręgowej
Rady Lekarskiej BIL oraz Skarbnik
ORL.

- lekarz stomatolog z 19-letnim
stażem pracy, Absolwentka Śląskiej
Akademii Medycznej w Katowicach,
Członek Polskiego Towarzystwa
Dysfunkcji Narządu Żucia, członek
IAO, interesuje się architekturą, lubi
podróże.
3. Zastępca
Przewodniczącego ORL

6. Członkowie prezydium:
Andrzej Krawczyk

Maciej Skwarna
– lekarz medycyny z 12-letnim
stażem, Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Wydział Zabrzański, pracuje jako
asystent w Szpitalu Wojewódzkim
w Bielsku-Białej, delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy piątej kadencji
oraz członek Okręgowej Rady Lekarskiej piątej kadencji, Zastępca Przewodniczącego Związku Zawodowego Anestezjologów Regionu Śląskiego, Ratownik GOPR, hobby- szybkie
motocykle i góry,
4. Sekretarz ORL
Jolanta Firlej-Dobrzańska
- specjalista chorób wewnętrznych z 40-letnim stażem pracy,
szósta kadencja pracy w samorządzie lekarskim, poprzednio jako
sekretarz a następnie Zastępca
Przewodniczącego ORL. Zastępca
Ordynatora Oddziału Diagnostyki
Onkologicznej i Gastroenterologii
w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej.
Godziny pracy biura (od 01.01.2006)
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-17.00
Środa 8.00-16.00
Czwartek 8.00-17.00
Piątek 9.00-17.00

– specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, doktor nauk medycznych,
Ordynator
Oddziału
Chorób Wewnętrznych Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
absolwent Akademii Medycznej
w Krakowie

Krystyna Małyska
– specjalista stomatologii zachowawczej, absolwentka Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie,
przez dwie kadencje zastępca przewodniczącej ORL oraz zastępca sekretarza ORL.

Jacek Kossowski
– specjalista neurolog, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej
z 32-letnim stażem pracy, od czterech kadencji członek Okręgowej
Rady Lekarskiej, Ordynator Oddziału Neurologii w Suchej Beskidzkiej.

BIULETYN INFORMACYJNY
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MIKOŁAJ
Spotkanie ze Świętym…
Jak z mgnienie oka przeleciał czas
od ostatniego spotkania z okazji Dnia
Dziecka i już nadszedł czas na spotkanie ze Świętym Mikołajem.
Na to spotkanie co roku czekają
wszystkie dzieci.
Nie dziwi więc fakt że na imprezie
w Domu Kultury Włókniarz zjawiły się tłumy maluchów. Były
wśród nich te pamiętające
pierwsze imprezy sprzed kilku
lat ale większość była po raz
pierwszy - obserwujemy swoistą zmianę pokoleń, bardzo
cieszy nas, że kolejne pokolenie maluchów wychowuje
się na naszych imprezach!
Jak zawsze były występy
- przedstawienie i tańce,
potem przyszedł Mikołaj
i wszystkie dzieciaki odebrały należne prezenty.
Potem była chwila dla
fotoreporterów - każdy
mógł sobie zrobić fotkę
z uśmiechniętym Mikołajem.
Na koniec były baloniki
i pyszności pani Danusi.
Wszystkie dzieci szczęśliwe i obładowane prezentami wróciły do domów.
Spotkamy się znowu za pół
roku na Dniu Dziecka!
Klaudiusz Komor
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